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Důvodová zpráva 

 
Na dnešní jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou jsou předkládány ke 

schválení dotační programy na podporu aktivit v oblasti sociální péče a 

zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021.  

Předkládané znění dotačních programů je projednáno a schváleno příslušnými 

komisemi RM. U dotačních programů na podporu aktivit v oblasti výchovy a 

vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy došlo k navýšení finančního objemu a 

přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými programy. Níže jsou uvedeny 

informace k DP v jednotlivých oblastech. 

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA 

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy byl 

projednán a schválen per rollam KSTV dne 16. 11. 2020. 

 

 
Objem finančních 
prostředků 2020 

Objem finančních 
prostředků 2021 

Dotační program na podporu 
celoroční činnosti v oblasti sportu a 
tělovýchovy z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou 

2.200.000 Kč 3.214.000 Kč 

 

KSTV doporučila nevyhlašovat Dotační program na podporu sportovních akcí 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou a zahrnout pořádání akcí do 

důvodů podpory v programu na podporu celoroční činnosti a o část finančních 

prostředků navýšit objem tohoto programu.  

Vzhledem k nízkému počtu žadatelů, kteří nežádají v DP na celoroční činnost a žádají 

pouze v DP na podporu akcí (2019 – 1 žadatel; 2018 – 2 žadatelé) je výše zmíněný 

krok akceptovatelný. Současně KSTV doporučila ponechat v rozpočtu OH rezervu 

Covid-19 ve výši 300.000,- Kč, takže je možné akci takového žadatele podpořit z této 

rezervy. 

Navýšení finančních prostředků příjemcům víceletých dotací doporučila KSTV řešit 

formou peněžitých darů. Návrh na jejich poskytnutí bude předložen na jednání ZM 

dne 21. 1. 2021. 

Dotační program schválený KSTV je plně v souladu s Plánem rozvoje sportu. 

Přílohou č.1 této důvodové zprávy je Záznam z hlasování KSTV. V záznamu je 

obsaženo kompletní hlasování KSTV týkající se rozdělení finančních prostředků 

v oblasti sportu pro rok 2021. Provedení kroků obsažených v tomto materiálu bude 

projednávat dne 17. 12.  2020 Rada města a předpokládáme, že doporučí 

Zastupitelstvu města jejich schválení. 



KULTURA 

Program na podporu celoroční činnosti a na podporu akcí v oblasti kultury byl 

projednán a schválen per rollam KK dne 16. 11. 2020. 

 

 
Objem finančních 
prostředků 2020 

Objem finančních 
prostředků 2021 

Dotační program na podporu 
celoroční činnosti v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

1.040.000 Kč 1.780.000 Kč 

Dotační program na podporu 
akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

Zrušen bez náhrady 
(původní objem 

920.000 Kč) 
700.000 Kč 

 

KK doporučila snížení objemu finančních prostředků v programu na podporu akcí a 

o část finančních prostředků navýšit objem programu na podporu celoroční činnosti.  

Dále KK doporučila navýšení finančních prostředků příjemcům víceletých dotací řešit 

formou peněžitých darů. Návrh na jejich poskytnutí bude předložen na jednání ZM 

dne 21. 1. 2021 současně s návrhem KSTV. 

Přílohou č. 2 této důvodové zprávy je Záznam z hlasování KK. V záznamu je obsaženo 

kompletní hlasování KK týkající se rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 

pro rok 2021. Provedení kroků obsažených v tomto materiálu bude projednávat dne 

17. 12.  2020 Rada města a předpokládáme, že doporučí Zastupitelstvu města jejich 

schválení. 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání byl schválen per 

rollam KVVz dne 4. 11. 2020. 

 

Objem 
rozdělených 

finančních 
prostředků 2020 

Objem finančních 
prostředků 2021 

Dotační program na podporu aktivit 
v oblasti výchovy a vzdělávání z 
rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

200.000 Kč 220.000 Kč 

 

Přílohou č.3 této důvodové zprávy je Záznam z hlasování KVVz. 

 

 

 



OBLAST SOCIÁLNÍ 

Komise humanitní a sociální péče projednala a schválila dotační program na podporu 

aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví per rollam dne 30. 10. 2020. 

 
Objem finančních 
prostředků 2020 

Objem finančních 
prostředků 2021 

Dotační program na podporu aktivit 
v oblasti sociální péče a zdravotnictví 
z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

100.000 Kč 100.000 Kč 

Přílohou č. 4 této důvodové zprávy je Záznam z hlasování KHSP. 

 

 

Všechny dotační programy v jednotlivých oblastech obsahují informace pro 

žadatele dle §10c zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, součástí programů je formulář žádosti a v některých případech 

povinná příloha /oblast kultury a výchovy a vzdělávání/. 

Dotační programy na podporu aktivit pro jednotlivé oblasti včetně formulářů žádostí 

a jejich příloh jsou uvedeny v přílohách této důvodové zprávy. 

 



1 

 

Dotační program na podporu akcí / cyklu akcí v oblasti kultury  

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 

 
Dotace na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury 

Účel podpory 

akcí / cyklu akcí 

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s akcí / cyklem akcí 

v oblasti kultury v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění.  

Dotace nebude poskytnuta na výdaje související s organizací 

postupových přehlídek.  

Důvody podpory  

akcí / cyklu akcí 

Podpora organizace a realizace akcí / cyklu akcí v oblasti kultury 
na území statutárního města Jablonec nad Nisou žadatelů 

působících svojí celoroční činností v oblasti kultury na území 

statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN).  

Podpora bude poskytnuta v souladu se Zásadami pro poskytování 

dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou. 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na podporu 

stanoveného účelu 

700 000,- Kč  

Administrátor 
Odbor humanitní,  

oddělení kultury a sportu MMJN 

Kontaktní osoba 
Lucie Kocourková, tel. 483 357 277 

e-mail: kocourkova@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky  
Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
18. prosince 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí 18. ledna 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí 10. února 2021 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů dotace akcí / cyklu akcí 

Maximální výše požadované 

dotace  
50 000,- Kč 

Minimální výše požadované dotace  3 000,- Kč 

Maximální výše dotace SMJN ze 

způsobilých nákladů (v %) 
80 %  

Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel k tomuto 

dotačnímu programu 

3 

 

Základní podmínky 

Způsobilé náklady Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 

na akci / cyklus akcí. 

Nezpůsobilé náklady  

 
• Investiční náklady, rekonstrukce a opravy nemovitostí 

• Vedení účetnictví a služby daňového poradenství 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&
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• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Alkohol, tabákové výrobky 

• Telefonní poplatky 

• Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů 

právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti 

s ním 

• Mzdové a osobní náklady žadatele a jeho členů 

• Pohonné hmoty bez cestovního příkazu 

 

Ostatní podmínky dotace na akce / cyklus akcí 

A. Okruh žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem. 

Příspěvkové organizace a společnosti zřízené či založené SMJN nejsou 

oprávněnými žadateli. 

B. Forma podpory Účelová neinvestiční dotace 

C. 
Termín 

realizace aktivit 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

D. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace na akci / cyklus akcí se podává výhradně 

prostřednictvím formuláře Žádost o dotaci na podporu akce / cyklu akcí 

v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou včetně 

povinných příloh. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách 

pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou.  

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města:  

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období  

od 18. ledna 2021 do 10. února 2021 do 17:00 hodin následujícím způsobem:  

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

v jeho provozní době.  Žádost musí být osobně předána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 

hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na předané 

žádosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad 

Nisou. 

 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to  

v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Dotační program na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání“, a opatřené razítkem, případně 

podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li 

právnickou osobou. Obálka musí být viditelně označena též kontaktní 

adresou žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději v poslední den 

lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik 

podání žádosti se považuje čas, který bude na doručené žádosti vystaven 

pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&
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466 01  Jablonec nad Nisou 

 

 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh 

ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu 

kocourkova@mestojablonec.cz. Doručení na e-mailovou adresu má pouze 

informativní charakter a nezakládá tak účinky podání žádosti. 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým 

podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 

hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas podání (odeslání) 

datové zprávy. 

 

ID datové schránky: wufbr2a 

 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na  

e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být 

zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne  

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas 

odeslání e-mailu. 

 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno.  

 

E. 

 

 

Povinné přílohy 

k žádosti 

 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ NA AKCI / CYKLUS AKCÍ 

A STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO OBLAST KULTURY 

 
Formální 

hodnocení 

 

Formální hodnocení žádosti  

 

ANO 

 

NE 

  I.  Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento 

dotační program 
  

 II.  Projekt je v souladu s účelem podpory 

uvedeným v tomto dotačním programu 
  

III.  Požadovaná dotace je v limitu minimální a 

maximální přípustné výše dotace 
  

IV.  Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši 

dotace SMJN ze způsobilých nákladů 
  

V.   Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé   

V případě, že žádost nesplní všechna kritéria přijatelnosti (je 

hodnoceno odpovědí NE), je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 

mailto:kocourkova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz
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G. 

Specifická 

hodnotící 

kritéria 

 

SPECIFICKÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA POČET BODŮ 

Tradice akce / cyklu akcí, na kterou v minulosti žadatel či subjekt již 

obdržel dotaci nebo o dotaci na již tradiční akci žádá nový žadatel či 

subjekt 

Více než 5 let 10 b 

3 až 5 let  5 b 

méně než 3 roky 0 b 

Vlastní reference o akcích žadatelů či subjektů, kteří žádají o dotaci 

poprvé (týká se pouze nových žadatelů či subjektů, v případě pořádání tradiční 

akce novým žadatelem se toto kritérium již nevyplňuje) 

Vlastní reference – tři akce 10 b 

Vlastní reference – jedna až dvě akce 5 b 

Vlastní reference – žádná akce 0 b 

Počet aktivních návštěvníků v minulosti / odhad u nových akcí 

100 a více 10 b 

31-99 5 b 

do 30 včetně 1 b  

Akce k výročí subjektu 

Výroční akce subjektu k 15 (a vícenásobkům pěti) 

letům činnosti 
10 b 

Výroční akce subjektu k 10 letům činnosti 5 b 

Atraktivita akce / cyklu akcí 

Ojedinělost v JBC 10 b 

1-2 akce obdobného charakteru pořádají jiné subjekty 5 b 

Běžná akce jiných subjektů ve městě 3 b 

Rozpočet akce / cyklu akcí 

Přiměřenost a přehlednost rozpočtu max. 10 b 

Vícezdrojovost – další finanční zdroje žadatele max. 5 b 

Přínos akce / cyklu akcí pro obyvatele města max. 15 b 

Nedodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté  

v minulém roce  
-30 b 

H. 
Stanovení výše 

dotace 

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 2021 

počet získaných bodů míra navržené dotace v % 

65-70 100 

60-64 90 

55-59 80 

50-54 70 

45-49 60 

35-44 50 

30-34 40 

25-29 30 

20-24 20 

19 a méně 0 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat nebo bude 

nižší než předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných  

v rozpočtu SMJN na podporu aktivit v oblasti kultury v r. 2021, bude objem 

navržených dotací procentuálně plošně krácen nebo zvýšen pouze však do 

maximální možné výše požadované dotace.  

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 
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I. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

 

Konzultace žádostí 

Lucie Kocourková 

tel.: 483 357 277, e-mail: 

kocourkova@mestojablonec.cz 

Jiří Kubsch  

 tel.: 483 357 354 

 e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 

od 18. 12. 2020  

do 15. 1. 2021  

 

 

 

Příjem žádostí 

 

 

 

Informační středisko Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou (osobní předání, 

zaslání poštou, zaslání prostřednictvím 

datové schránky, e-mailem se 

zaručeným elektronickým podpisem) 

od 18. 1. 2021 

do 10. 2. 2021  

do 17:00 hod. 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Humanitní odbor Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2021 

 

Hodnocení a návrh 

na přidělení dotace 

 

Kulturní komise RM  

Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2021 

Schválení návrhu 

dotace: 

do 50 000,- Kč 

nad 50 000,- Kč 

 

 

Rada města 

Zastupitelstvo města 

 

 

květen/červen 

2021 

J. 

Oznámení 

o schválení/ 

neschválení 

poskytnuté 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem 

města 

 

K. 

 

Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

L. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(přílohy 

žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze 

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. 

Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není 

aktuální nebo jim skončila platnost. 

 

Ostatní příjemci dotace předkládají: 

- kopii dokladu o právní subjektivitě / výpisu z obchodního rejstříku 

- kopie stanov / zakládací listiny 

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči SMJN nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem 

- kopii dokladu o zřízení účtu 

M. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace. 

mailto:kocourkova@mestojablonec.cz
mailto:kubsch@mestojablonec.cz
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Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci na podporu akce / cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou  

2. Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu akce / cyklu akcí v oblasti kultury 

 

 

N. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke 

stažení zde: Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny  

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

V rámci tohoto dotačního programu jsou stanoveny paušální výdaje nebo 

náklady ve výši 15 000,- Kč, které nemusí příjemce dotace prokazovat. 

O. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=233&


1 

 

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury  

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 

 
Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury 

Účel podpory 

celoroční činnosti 

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s celoroční činností 

v oblasti kultury v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění.  

Dotace nebude poskytnuta na výdaje související s organizací 

postupových přehlídek. 

Důvody podpory  

celoroční činnosti 

Podpora celoroční činnosti subjektů se sídlem na území 

statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN), nebo 

realizujících svou celoroční činnost v prostorách na území SMJN 

v oblasti kultury s upřednostněním činnosti s dětmi  

a mládeží. 

Podpora bude poskytnuta v souladu se Zásadami pro poskytování 

dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou. 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na podporu 

stanoveného účelu 

1 780 000,- Kč 

Administrátor 
Odbor humanitní,  

oddělení kultury a sportu MMJN  

Kontaktní osoba 
Lucie Kocourková, tel. 483 357 277 

e-mail: kocourkova@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky  
Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
18. prosince 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí 18. ledna 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí 10. února 2021 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů dotace na celoroční činnost 

Maximální výše požadované 

dotace u pěveckých souborů 
240 000,- Kč  

Maximální výše požadované 

dotace u tanečních skupin a škol 
200 000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace u folkloru a tradic 
200 000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace u hudebních škol 
200 000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace – hudební skupiny 
140 000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace – ostatní 
100 000,- Kč 

Minimální výše požadované dotace  5 000,- Kč 

Maximální výše dotace SMJN ze 

způsobilých nákladů (v %) 
80 % 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
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Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel k tomuto 

dotačnímu programu 

Jedna žádost 

 

Základní podmínky 

Způsobilé náklady 

 

Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě.  

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 

na celoroční činnost.  

Nezpůsobilé náklady  

 
• Investiční náklady, rekonstrukce a opravy nemovitostí 

• Vedení účetnictví  

• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Občerstvení a stravování  

• Alkohol, tabákové výrobky 

• Telefonní poplatky 

• Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů 

právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti 

s ním 

• Mzdové a osobní náklady žadatele a jeho členů 

• Vydávání zpěvníků, sborníků, publikací, audiovizuálních  

a hudebních nosičů 

• Pohonné hmoty bez cestovního příkazu 

 

Ostatní podmínky dotace na celoroční činnost 

A. Okruh žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem. 

Příspěvkové organizace a společnosti zřízené či založené SMJN nejsou 

oprávněnými žadateli. 

Příjemci individuálních neinvestičních dotací na celoroční činnost nejsou 

opravněnými žadateli. 

Příjemci víceletých dotací z rozpočtu SMJN nejsou oprávněnými žadateli. 

B. Forma podpory Účelová neinvestiční dotace 

C. 
Termín 

realizace aktivit 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

D. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost se podává výhradně 

prostřednictvím formuláře Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti 

v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou včetně 

povinných příloh. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách 

pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou.  

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města:  

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období 

od 18. ledna 2021 do 10. února 2021 do 17:00 hodin jedním z následujících 

způsobů: 

 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

v jeho provozní době. Žádost musí být osobně předána nejpozději  

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
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v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 

hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na předané 

žádosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad 

Nisou. 

 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to  

v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Dotační program na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání“, a opatřené razítkem, případně 

podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li 

právnickou osobou. Obálka musí být viditelně označena též kontaktní 

adresou žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději v poslední den 

lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik 

podání žádosti se považuje čas, který bude na doručené žádosti vystaven 

pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh 

ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu 

kocourkova@mestojablonec.cz. Doručení na e-mailovou adresu má pouze 

informativní charakter a nezakládá tak účinky podání žádosti. 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým 

podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 

hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas podání (odeslání) 

datové zprávy. 

 

ID datové schránky: wufbr2a 

 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na  

e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být 

zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne  

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas 

odeslání e-mailu. 

 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

 

 

E. 

 

Povinné přílohy 

k žádosti 
Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

mailto:kocourkova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz
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F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ NA CELOROČNÍ ČINNOST 

A STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO OBLAST KULTURY 

 

Formální 

zhodnocení 

 

 

Formální hodnocení žádosti  

 

ANO 

 

NE 

  I.  Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento 

dotační program 
  

 II.  Projekt je v souladu s účelem podpory uvedeným 

v tomto dotačním programu 
  

III.  Požadovaná dotace je v limitu minimální a 

maximální přípustné výše dotace 
  

IV.  Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši 

dotace SMJN ze způsobilých nákladů 
  

V.   Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé   

V případě, že žádost nesplní všechna kritéria přijatelnosti (je hodnoceno 

odpovědí NE), je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 

Specifická hodnotící kritéria 

G. 

Specifická 

hodnotící 

kritéria 

- 

mimo klubovou 

scénu 

Název kritéria počet bodů 

Tradice činnosti žadatele či subjektu – doba působení 

více než 6 let 10 b 

3-6 let 5 b 

méně než 3 roky 0 b 

Reprezentace města a podíl na kulturním dění ve městě v uplynulém roce 

2019 a 2020 

Spolupráce a účast žadatele či subjektu na akcích, kdy pořadatelem či 

spolupořadatelem bylo město nebo městská organizace (minimálně 3 členové 

žádajícího subjektu) 

3 akce a více 10 b 

2 akce 5 b 

1 akce 3 b 

Akce na území města Jablonec nad Nisou organizované žadatelem či 

subjektem, případně ve spolupráci s dalšími subjekty (minimálně 3 členové 

žádajícího subjektu) 

3 akce a více 10 b 

2 akce 5 b 

1 akce 3 b 

Účast žadatele či subjektu na přehlídkách, festivalech a jiných kulturních 

akcích mimo Jablonec nad Nisou v ČR a v zahraničí (minimálně 3 členové 

žádajícího subjektu)  

3 akce a více 10 b 

2 akce 5 b 

1 akce 3 b 

Nedodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté 

v minulém roce 
-30 b 
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Četnost aktivit 

2x a více týdně 10 b 

1x týdně 8 b 

1x za 14 dní 5 b 

nepravidelně 0 b 

Účast a úspěchy žadatele či subjektu na významných soutěžních  

i nesoutěžních přehlídkách, festivalech a výstavách pořádaných nebo 

vyhlašovaných ministerstvy, významnými mezinárodními organizacemi  

a institucemi celostátního a mezinárodního významu v roce 2019 a 2020 

v ČR a v zahraničí. (Účastnit se mohou členové i jednotlivé části subjektu – 

podmínkou je, aby žadatel na akci účastníky připravoval a přihlásil. V případě 

výstav, musí být výtvarné dílo žadatele přijato a vystaveno, ne pouze 

přihlášeno.) 

Úspěchy na soutěžích, soutěžních přehlídkách  

a soutěžních festivalech – celostátní a zahraniční 
5 b 

Úspěchy na soutěžích, soutěžních přehlídkách  

a soutěžních festivalech – regionální oblast 
5 b 

Účast žadatele na významných prestižních, 

nesoutěžních přehlídkách, festivalech a výstavách 

v ČR a v zahraničí 

5 b 

Počet a věková skladba členů  

(v případě rovnosti se upřednostňuje nižší věková skupina) 

do 15 let 10 b 

16-26 let 5 b 

nad 26 let 2 b 

Souhrnný rozpočet celoroční činnosti 

Přiměřenost rozpočtu dle počtu členů a činnosti, 

přehlednost rozpočtu 
max. 10 b 

Vícezdrojovost - další finanční zdroje žadatele max. 5 b 

H. 
Stanovení výše 

dotace 

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 2021 

počet získaných bodů míra navržené dotace v % 

85-90 100 

80-84 90 

75-79 80 

70-74 70 

60-69 60 

50-59 50 

40-49 40 

35-39  30 

30-34  20 

29 a méně  0 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat nebo bude 

nižší než předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných  

v rozpočtu SMJN na podporu aktivit v oblasti kultury v roce 2021, bude objem 

navržených dotací procentuálně plošně krácen nebo zvýšen pouze však do 

maximální možné výše požadované dotace.  

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 



6 

 

K. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

 

Konzultace žádostí 

Lucie Kocourková 

tel.: 483 357 277 

e-mail: 

kocourkova@mestojablonec.cz 

Jiří Kubsch  

 tel.: 483 357 354 

 e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 

od 18. 12. 2020  

do 15. 1. 2021  

 

Příjem žádostí 

Informační středisko Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou (osobní předání, 

zaslání poštou, zaslání prostřednictvím 

datové schránky, e-mailem se 

zaručeným elektronickým podpisem)  

od 18. 1. 2021 

do 10. 2. 2021  

do 17:00 hod. 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Humanitní odbor Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2021 

Hodnocení a návrh 

na přidělení dotace 
Kulturní komise RM  

Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2021 

Schválení návrhu 

dotace: 

do 50 000 Kč 

nad 50 000 Kč 

 

 

Rada města 

Zastupitelstvo města 

 

 

květen/červen 

2021 

L. 

Oznámení 

o schválení/ 

neschválení 

poskytnuté 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem 

města. 

 

M. 

 

Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

N. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(příloha 

žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží 

pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. 

Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není 

aktuální nebo jim skončila platnost. 

 

Ostatní příjemci dotace předkládají: 

- kopii dokladu o právní subjektivitě / výpisu z obchodního rejstříku 

- kopie stanov / zakládací listiny 

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči SMJN nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem 

- kopii dokladu o zřízení účtu 

O. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace. 

P. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke 

stažení zde: Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny  

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

V rámci tohoto dotačního programu jsou stanoveny paušální výdaje nebo 

náklady ve výši 30 000,- Kč, které nemusí příjemce dotace prokazovat. 

mailto:kocourkova@mestojablonec.cz
mailto:kubsch@mestojablonec.cz
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=226&
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Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

2. Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury 

 

Q. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 



 
 

1 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 

Dotace na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

Účel podpory  

 

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s aktivitami v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

A) Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti podpory 

zdraví a navazujících služeb. 
 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním. 
 

A.2. Hipoterapie, canisterapie. 
 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb. 
 
 

B) Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 
 

B.1. Nábor, vzdělávání, supervize dobrovolníků. 
 

C) Další navazující aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 
 
 

C.1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

Důvody podpory 

Podpora činnosti subjektů působících na území statutárního města 

Jablonec nad Nisou v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Podpora 

bude poskytnuta v souladu se Zásadami pro poskytování dotací 

a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

(dále jen SMJN). 

Předpokládaný celkový 

objem peněžních 

prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na 

podporu stanoveného 

účelu 

100 000,- Kč 

Administrátor 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb 

MMJN 

Kontaktní osoba 
Ivana Slámová, DiS., tel. 483 357 656,  

e-mail: slamova@mestojablonec.cz  

Odkaz na webové stránky www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html 

Datum zveřejnění 

dotačního programu 
18. prosince 2020 

Datum zahájení příjmu 

žádostí 
18. ledna 2021 

Datum ukončení příjmu 

žádostí 
10. února 2021 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů 

Minimální výše 

poskytnuté dotace 

 

1.000,- Kč 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
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Maximální výše 

poskytnuté dotace 

v jednotlivých kategoriích 

1 žadateli. 

A) Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti podpory 

zdraví a navazujících služeb. 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním. 

Maximální výše podpory 5.000,- Kč. 
 

A.2. Hipoterapie, canisterapie. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 
 

B) Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

B. 1. Nábor, vzdělávání, supervize dobrovolníků. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 

C) Další navazující aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 

C. 1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví.  

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 

Maximální výše dotace 

SMJN ze způsobilých 

nákladů (v %) 

80 % 

Způsobilé náklady 
Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů na 

realizaci aktivity. 

Nezpůsobilé náklady  

• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Nákupy pozemků nebo budov 

• Rekonstrukce a opravy nemovitostí 

• Finanční leasing 

• Cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby 

a nesouvisejí s obsahem předkládaného projektu a typu služby 

• Cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném zněn 

• Zálohová faktura bez konečné fakturace; výjimku tvoří zálohy na 

energie, kdy konečná fakturace (vyúčtování) bude dodána po 

uplynutí fakturačního období 

• Účetní doklady nesplňující podmínky uvedené ve smlouvě 

• Mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů 

pro zaměstnance ve veřejných službách a správě dle zákona 

č. 143/1992 Sb., v platném znění 

• Náklady na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 

• Alkohol, tabákové výrobky 

Ostatní podmínky dotace 

A. Okruh žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, realizující aktivity na území města Jablonec 

nad Nisou, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem. 
 

Podpora se nevztahuje na registrované služby: 

dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Příspěvkové organizace nejsou oprávněnými žadateli (je upřednostněn 

příspěvek zřizovatele).   

Příjemci čtyřletých dotací z rozpočtu SMJN nejsou oprávněnými žadateli. 

B. Forma podpory Účelová neinvestiční dotace 
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C. 
Termín realizace 

aktivit 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

D. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti 

 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím 

formuláře „Žádost o dotaci na podporu aktivit v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou“. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny 

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou. Žadatel předkládá na každou 

aktivitu samostatnou žádost. 

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města: 

www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html. 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán 

v období od 18. ledna 2021 do 10. února 2021 do 17:00 hodin 

jedním z následujících způsobů: 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad 

Nisou v jeho provozní době. Žádost musí být osobně předána 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas, který bude na předané žádosti vystaven pověřeným 

úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to 

v řádně uzavřené obálce značené nápisem „Dotační program na 

podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví“ a opatřené 

razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či 

jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. Obálka musí být viditelně 

označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost musí být doručena 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas, který bude na předané žádosti vystaven pověřeným 

úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 
 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu 

a všech příloh ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou 

adresu slamova@mestojablonec.cz . Doručení na e-mailovou adresu 

má pouze informativní charakter a nezakládá tak účinky podání 

žádosti. 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími 

způsoby: 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným 

elektronickým podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být 

podána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 

dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas podání (odeslání) datové zprávy. 

ID datové schránky: wufbr2a 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf 

na e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz . Žádost 

musí být zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání 

žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání 

žádosti se považuje čas odeslání e-mailu. 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz
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E. 
Povinné přílohy 

k žádosti 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

V případě, že žadatel předkládá žádost o dotaci na více aktivit, 

předloží opakující se přílohy jen v jednom vyhotovení. 

 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO 

OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ. 

Kritéria přijatelnosti* ANO NE 

I. Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento dotační program     

II. Projekt je v souladu s účelem podpory uvedeným v tomto 

dotačním programu.     

III. Požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné 

výše dotace.     

IV. Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši dotace SMJN 

ze způsobilých nákladů.     

V. Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé.     

VI. Dodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté v minulém 

roce     

Žádost je způsobilá k dalšímu hodnocení     

*Pokud opověď 1x NE - žádost nebude dále hodnocena.   

Hodnocení žadatele 
bodová 

dotace   

Organizace působící na území města    

3 roky a více 10  

1 - 3 roky 5  

nově - do 1 roku 0  

Působnost aktivity    

místní - pro občany SMJN 10  

regionální - v rámci ORP 5  

nadregionální - více ORP, není jasně doložená působnost 2  

Aktivita - tradiční, zavedená    

ANO - déle jak 3 roky 5  

NE 0  
Spolupráce se SMJN (soulad s koncepční činností města, přispívá ke 

zlepšení zdravotního stavu, sociální situace).    

ANO  5  

NE 0  

Rozpočet aktivity  
bodová 

dotace  

bodová 

škála 

Přiměřenost, přehlednost  0 - 5 

ANO -5, 

ANO 

s výhra- 

dami - 3,          

NE - 0 

Vícezdrojovost financování aktivity 0 - 3 

2 a více 

zdrojů - 3, 

další 1 

zdroj - 1, 

pouze 

SMJN – 0. 
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Typ aktivity - kategorie:     

A - Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti 

podpory zdraví a navazujících služeb. 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 

kritérium 
 2 body 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 
- maximální výše podpory - 5 tis. Kč - 1 organizace - 1 pobyt v roce  

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, cílová 
skupina, počet 

účastníků se 

ZTP, ZTP/P, 
odborné 

vedení aktivity 

(doklad), počet 
dní pobytu 

A.2. Hipoterapie, canisterapie 
- maximální výše podpory - 10 tis. Kč - 1 org. / 1 rok 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová 

skupina, 

počet klientů 

se ZTP, 

ZTP/P, 

odborné 

vedení 

aktivity, 

četnost 

aktivity 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb 
- maximální výše podpory - 10 tis. Kč -  pro 1 organizaci a rok/provoz, 

opravy, pořízení pomůcek 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová sku-

pina, počet 

výpůjček/rok, 

zajištěný 

garantovaný 

servis, škála 

nabízených 

pomůcek 

B - Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví. 
 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 
kritérium 

 2 body 

B.1. Nábor, vzdělávání, supervize, dobrovolníků 
- maximální výše podpory – 10 tis. Kč - 1 org./rok 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová 

skupina, 

počet 
dobrovolníků, 
počet 

obsloužených 

klientů, 

úroveň - 

reference 

C - Další navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 
kritérium 

 2 body 

C.1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví.  
- maximální výše podpory 10 tis. Kč 1 org./1 rok  

0 - 10 

Význam/ 
potřebnost 

aktivity, cílová 

skupina, 
četnost akcí, 

počet 

účastníků, 
reference 
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G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

Počet získaných bodů  Míra navržené dotace v %  

48 - 43 100% 

42 - 37 90% 

36 - 31 80% 

30 - 25 60% 

24 - 19 50% 

18 - 0 0% 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu 

aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2021, bude objem navržených 

dotací procentuálně plošně krácen. 

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

 

Konzultace 

žádostí 

 

Ivana Slámová, DiS. 

tel. 483 357 656 

e-mail: slamova@mestojablonec.cz 

 

od 18. 12. 2020  

do 18. 1. 2021  

 

Příjem žádostí 

 

Informační středisko 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou 

(osobní předání, zaslání poštou, 

zaslání prostřednictvím datové 

schránky, e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem)  

 

od 18. 1. 2021 

do 10. 2. 2021 

do 17:00 hod.   

 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2021 

Hodnocení 

a návrh 

na přidělení 

dotace 

Komise humanitní a sociální péče 

RM Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2021 

Schválení 

návrhu 

dotace: 

do 50 tis. Kč 

 

 

 

Rada města 

 

 

květen, červen 

2021  

 

I.  

Oznámení 

o schválení/ 

neschválení 

poskytnutí 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města. 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
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J. Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(přílohy žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží 

pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných 

příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již 

není aktuální nebo jim skončila platnost. 

Ostatní příjemci dotace předkládají: 

- kopii dokladu o právní subjektivitě/výpisu z obchodního rejstříku 

- kopie stanov/zakládací listiny 

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem 

- kopii dokladu o zřízení účtu  

L. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je 

ke stažení zde: 

www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html 

Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny 

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.  

N. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 

Příloha: 

1. Formulář Žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti sociální péče  

a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
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Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021  

 

Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 

Účel podpory  

Dotaci je možno poskytnout spolkům založeným dle ust. § 214 a 

násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „spolkům“) na financování 

běžných výdajů souvisejících s aktivitami v oblasti sportu a 

tělovýchovy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  

Důvody podpory 

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se 

sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající 

se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých 

členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let 

včetně podpory organizace a realizace sportovních a 

tělovýchovných akcí na území statutárního města Jablonec nad 

Nisou a okolí, které vycházejí z pravidelné celoroční činnosti 

sportovních a tělovýchovných organizací. 

Jedná se především o materiální a sportovní vybavení oddílů; 
dopravu a cestovné na utkání,  závody, soustředění a soutěže; 
pronájmy sportovišť a sportovních zařízení; energie a provozní 

náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení; náklady na 

trenéry a rozhodčí. Náklady související s realizací akcí. 

Podpora bude poskytnuta v souladu se Zásadami pro poskytování 

dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec 

nad Nisou (dále jen SMJN). 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na podporu 

stanoveného účelu 

3 214 000,- Kč 

Administrátor Odbor humanitní, oddělení kultury a sportu MMJN 

Kontaktní osoba Jiří Kubsch, tel.: 483 357 354, e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky  
Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a 

tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
18. prosince 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí 18. ledna 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí 10. února 2021 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů dotace 

Maximální výše požadované 

dotace 
300 000,- Kč 

Maximální výše dotace SMJN ze 

způsobilých nákladů (v %) 
80 %  

Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel 

k tomuto dotačnímu programu 

Jedna žádost 

Způsobilé náklady Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů na 

realizaci aktivity. 

mailto:kubsch@mestojablonec.cz
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
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Nezpůsobilé náklady •  Investiční výdaje 

•  Občerstvení, stravování, catering, pohoštění a podobná plnění (s 

výjimkou celodenního stravování na soustředěních, výcvikových 

táborech, kempech) 

•  Alkohol a tabákové výrobky 

•  Vedení účetnictví a služby daňového poradenství 

•  Telefonní poplatky, datové služby, bankovní poplatky 

•  Mzdové náklady a osobní náklady s vyjímkou trenérů a rozhodčích 

•  Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických 

osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním 

•  Výdaje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné 

činnosti, než je výkon funkce statutárního orgánu, pokud takové 

výdaje přesahují 10% celkové poskytnuté dotace. 

•  Splátky úvěru, leasing, nájem (pronájem, podnájem) sportovního 

vybavení 

•  Kolky 

•  Výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu 

 

Ostatní podmínky dotace 

A. Okruh žadatelů 

Spolky založené dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolkům“), které nedluží finanční 

prostředky SMJN nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem. 

Příspěvkové organizace a společnosti zřízené či založené SMJN nejsou 

oprávněnými žadateli. 

Příjemci víceletých dotací z rozpočtu SMJN nejsou oprávněnými žadateli 

s výjimkou příjemce víceleté dotace na úpravu lyžařských tratí pro veřejnost. 

B. Forma podpory Účelová neinvestiční dotace 

C. 
Termín realizace 

aktivit 
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

D. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím formuláře 

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy  

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou – včetně povinných příloh. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách 

pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec 

nad Nisou.  

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města:  

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 

18. ledna 2021 do 10. února 2021 do 17:00 hodin následujícím způsobem: 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

v jeho provozní době.  Žádost musí být osobně předána nejpozději v 

poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. 

Za okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na předané žádosti 

vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to  

v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Dotační program na podporu 

celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy“, a opatřené razítkem, 

případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem,  

je-li právnickou osobou. Obálka musí být viditelně označena též kontaktní 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
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adresou žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty 

pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání 

žádosti se považuje čas, který bude na doručené žádosti vystaven 

pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01  Jablonec nad Nisou 

 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh 

ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu: 

kubsch@mestojablonec.cz.  

Doručení na e-mailovou adresu má pouze informativní charakter a nezakládá 

tak účinky podání žádosti. 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým 

podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 

hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas podání (odeslání) datové 

zprávy. 

ID datové schránky: wufbr2a 
 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na  

e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být zaslána 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne  

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas 

odeslání e-mailu. 
 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

E. 
Povinné přílohy 

k žádosti 
Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE 

DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD 

NISOU PRO OBLAST SPORTU A TĚLOVÝCHOVY 

Kritéria přijatelnosti 
 

Podmínky Hodnocení 

Žadatel je oprávněným 
příjemcem pro tento dotační 
program 

ANO NE 

Projekt je v souladu s účelem 
podpory uvedeným v tomto 
dotačním programu 

ANO NE 

Požadovaná dotace je v limitu 
minimální a maximální přípustné 
výše dotace 

ANO NE 

Požadovaná dotace nepřevyšuje 
maximální výši dotace SMJN ze 
způsobilých nákladů 

ANO NE 

Všechny uvedené údaje v žádosti 
jsou pravdivé 

ANO NE 

V případě, že žádost nesplní všechna kritéria přijatelnosti (je hodnoceno odpovědí NE), je žádost 
vyřazena z dalšího hodnocení 

mailto:kubsch@mestojablonec.cz
mailto:bachmannova@mestojablonec.cz
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Specifická kritéria 

Podmínky Počet bodů 

Členská základna žadatele k  
31.12. 2020  
do 80 členů 
nad 80 členů 

 
 

5 b. 
10 b. 

Počet mládeže do 18-ti let (ročník 
narození 2002 a mladší) 
v členské základně žadatele 
k 31.12. 2020 
od 1 do 60 členů 
od 61 do 110 členů 
od 111 do 160 členů 
od 161 a více 

 
 
 

 
16 b. 
22 b. 
27 b. 
31 b. 

Provozní nákladovost 
–     správa a provoz sportoviště 
– energie, služby spojené 
s provozem, náročnost činnosti: 

 

VLASTNÍK SPORTOVIŠTĚ 
(doložení výpisem z KN, LV, 
popř. jiným dokladem)  

16 b. 

ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ CIZÍHO 
SPORTOVIŠTĚ (doložení 
nájemní smlouvou, dohodou o 
užívání, popř. jiným dokladem) 

13 b. 

VLASTNÍK ZÁZEMÍ (skladovací 
prostory; klubovny; – v případě 
vlastnictví sportoviště nelze 
uplatňovat jeho části) 
(doložení výpisem z KN, LV, 
popř. jiným dokladem) 

7 b. 

ÚHRADA NÁJMŮ a PRONÁJMŮ 
ZÁZEMÍ (skladovací prostory; 
klubovny; – v případě nájmů a 
pronájmů sportoviště nelze 
uplatňovat na jeho části) 
(doložení nájemní smlouvou, 
popř. jiným dokladem) 

3 b. 

Uvedení nepravdivých údajů 
v žádosti 

VYŘAZENÍ Z HODNOCENÍ 

 Nedodržení podmínek vyúčtování 
dotace v předchozím roce 

 - 20 b. 

G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

počet získaných bodů % částky 

72-80 100 

66-71 90 

60-65 80 

54-59 70 

48-53 60 

42-47 50 

36-41 40 

30-35 30 
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24-29 20 

20-23 10 

 19 a méně 0 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu aktivit v oblasti sportu a 

tělovýchovy v roce 2021, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen.  

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. Projekty, které celkově 

získají 19 a méně bodů, nebudou podpořeny. 

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

Konzultace 

žádostí 

Jiří Kubsch, tel.: 483 357 354, 

e-mail: 

kubsch@mestojablonec.cz 

od 18. 12. 2020 

do 15. 1. 2021  

 

Příjem žádostí 

Informační středisko Magistrátu 

města Jablonec nad Nisou 

(osobní předání, zaslání poštou, 

zaslání prostřednictvím datové 

schránky, e-mailem se 

zaručeným elektronickým 

podpisem) 

od 18. 1. 2021 

do 10. 2. 2021  

do 17:00 hod. 

 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Humanitní odbor Magistrátu 

města Jablonec nad Nisou 
únor, březen 2021 

Hodnocení 

a návrh na 

přidělení dotace 

Komise ro sport a tělovýchovu 

RM Jablonec nad Nisou 
březen, duben 2021 

Schválení 

návrhu 

dotace: 

do 50 000,- Kč 

nad 50 000,- Kč 

 

 

 

Rada města 

Zastupitelstvo města  

 

 

 
květen/červen 2021 

květen/červen 2021 

I. 

Oznámení  

o schválení/ 

neschválení 

poskytnutí 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města nebo Zastupitelstvem 

města. 

J. Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(příloha 

žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží 

pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. 

Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není 

aktuální nebo jim skončila platnost. 

L. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace. 

mailto:kubsch@mestojablonec.cz
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Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke 

stažení zde: Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a 

tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny  

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace.  V rámci tohoto dotačního programu jsou stanoveny 

paušální výdaje nebo náklady ve výši 30 000,- Kč, které nemusí příjemce dotace 

prokazovat. 

N. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=227&
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Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021  

 
Dotace na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání  

Účel podpory  

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s aktivitami  

v oblasti výchovy a vzdělávání v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Dotace nebude poskytnuta na vydávání publikací, brožur, 

kalendářů, audiovizuálních a hudebních nosičů, na pořádání kurzů, 

preventivních programů, exkurzí, výstav, příměstských táborů, 

pobytových táborů, zájmových kroužků a na celoroční poskytování 

služeb komerčního charakteru pro děti předškolního a školního 

věku. 

Důvody podpory 

Podpora činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích  

a volnočasových aktivit, které vycházejí z pravidelné činnosti 

žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a mládež 

města Jablonec nad Nisou. Podpora bude poskytnuta v souladu se 

Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN). 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu SMJN 

na podporu stanoveného účelu 

120 000,- Kč 

Administrátor Odbor humanitní 

Kontaktní osoba Šárka Bachmannová, tel.: 483 357 322, 

e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky 
Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a 

vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
18. prosince 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí 18. ledna 2021 

Datum ukončení příjmu žádostí 10. února 2021 v 17:00 hodin 

 
Výše dotace a způsobilost nákladů dotace 

Minimální výše požadované 

dotace 
10.000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace 
30.000,- Kč 

Maximální výše dotace SMJN 

ze způsobilých nákladů (v %) 

 

80 % 

Maximální počet žádostí, 

které může podat jeden 

žadatel k tomuto dotačnímu 

programu 

Jedna žádost 

Způsobilé náklady Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 

na realizaci aktivity. 

Nezpůsobilé náklady • Investiční náklady, rekonstrukce a opravy nemovitostí 

mailto:bachmannova@mestojablonec.cz
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
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• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Občerstvení, stravování a cukrovinky 

• Alkohol, tabákové výrobky 

• Telefonní poplatky 

• Mzdové a osobní náklady vyjma osobních nákladů ve formě 

dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované 

výše dotace 

• Pohonné hmoty bez cestovního příkazu 

• Nákup DDHM 

 
Ostatní podmínky dotace 

A. 
Okruh 

žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem. 

Oprávněnými žadateli nejsou: 

• příspěvkové organizace zřízené SMJN a spolky působící při těchto 

příspěvkových organizacích (např. SRPDŠ, Unie rodičů apod.) 

• společnosti založené SMJN 

• příjemci víceletých dotací z rozpočtu SMJN 

• subjekty, jejichž členská základna je menší než 10 členů mladších 19-ti let 

B. 
Forma 

podpory 
Účelová neinvestiční dotace 

C. 

Termín 

realizace 

aktivit 

1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

D. 

Způsob, 

termín a místo 

podání žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím formuláře Žádost 

o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou – včetně povinných příloh. 
 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro 

poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou.  

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města: Dotační program na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou 
 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 

18. ledna 2021 do 10. února 2021 do 17:00 hodin jedním z následujících 

způsobů: 

 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

v jeho provozní době.  Žádost musí být osobně předána nejpozději v poslední 

den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za 

okamžik podání žádosti se považuje čas, který bude na předané žádosti 

vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to v řádně 

uzavřené obálce označené nápisem „Dotační program na podporu aktivit 

v oblasti výchovy a vzdělávání“, a opatřené razítkem, případně podpisem 

uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. 

Obálka musí být viditelně označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost 

musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 

dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, 

který bude na doručené žádosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu 

města Jablonec nad Nisou. 

 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
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Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01  Jablonec nad Nisou 

 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh ve 

formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu 

bachmannova@mestojablonec.cz. Doručení na e-mailovou adresu má pouze 

informativní charakter a nezakládá tak účinky podání žádosti. 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým 

podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 10. 2. 2021 do 17:00 hodin. 

Za okamžik podání žádosti se považuje čas podání (odeslání) datové zprávy. 

 

ID datové schránky: wufbr2a 

 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na  

e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být zaslána 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne  

10. 2. 2021 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas 

odeslání e-mailu. 

 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

 

E. 

Povinné 

přílohy  

k žádosti 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE 

DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD 

NISOU PRO OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Kritéria přijatelnosti 

ANO/NE 
  I.  Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento dotační 

       program. 

ANO/NE 
 II.  Projekt je v souladu s účelem podpory uvedeným v tomto 

       dotačním programu. 

ANO/NE 
III.  Požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální   

        přípustné výše dotace. 

ANO/NE 
IV.  Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši dotace  

        SMJN ze způsobilých nákladů. 

ANO/NE V.   Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé. 

ANO/NE 
VI.  Dodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté 

        v minulém roce. 

V případě, že žádost nesplní všechna kritéria přijatelnosti (je 

hodnoceno odpovědí NE), je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 
 

mailto:bachmannova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA   

POČET 

BODŮ 

      

1.  KVALITA ZPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU (úroveň zpracování 

projektu, definování cíle) 

Cíle a závazné parametry projektu jsou 

jednoznačné - kontrolovatelné, 

měřitelné 

4 

Cíle a závazné parametry projektu mají 

obecný charakter 
2 

Cíle a závazné parametry projektu 

nemají vypovídací charakter 
0 

2.  PŘIMĚŘENOST ROZPOČTU 

VE VZTAHU K REALIZACI 

PROJEKTU 

Rozpočet projektu je adekvátní 

stanoveným cílům a parametrům 

projektu 

4 

Rozpočet projektu je neadekvátní 

stanoveným cílům a parametrům 

projektu 

0 

3.  DRUH AKTIVITY, NA 

KTEROU JE POŽADOVÁNA 

DOTACE 

Celoroční činnost 10 

Krátkodobá a jednorázová činnost 

(akce, soutěž, oslava výročí, pochod, 

apod.) 

2 

4.  ORGANIZACE 

AKCE/SOUTĚŽE NEBO ÚČAST 

NA AKCÍCH/SOUTĚŽÍCH 

Vlastní veřejná akce/soutěž 

organizovaná subjektem 
3 

Spolupráce na akcích města 1 

5.  CELOROČNÍ ČINNOST 

NEBO ORGANIZACE AKCE 

ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII, 

ROZVOJ ŘEMESEL NEBO 

POLYTECHNIKU 

Ano 3 

Ne 0 

6.  TRADICE 

Aktivita probíhá nejméně 3 roky 

 

Aktivita probíhá nejméně 5 let 

2 

 

4 

7.  VÍCEZDROJOVOST 

FINANCOVÁNÍ, VÝŠE PODÍLU 

REALIZÁTORA (včetně jiných 

zdrojů) 

51 % a více 4 

31 - 50 % 2 

20 - 30 % 0 

8. CÍLOVÁ SKUPINA DO  

19 LET 

Počet členů nebo účastníků 10 – 20 2 

Počet členů nebo účastníků 21 – 50  4 

Počet členů nebo účastníků 51 a více 6 
 

G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ   TABULKA   PRO   STANOVENÍ   VÝŠE   DOTACE  

Počet získaných bodů Míra navržené dotace v % 

32 – 39 100 %, max. do výše požadované částky 

24 – 31   75 % 

16 – 23   50 % 

≤ 15     0 
 

  

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání v r. 2021, bude objem navržených dotací 

procentuálně plošně krácen. 
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Projekty, které celkově získají 15 a méně bodů, nebudou podpořeny. 
 

Vyřazeny budou též projekty, které v kritériu č. 1 (kvalita zpracování projektu) 

nebo č. 2 (přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu) získají 0 bodů. 
 

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

Konzultace žádostí 

Šárka Bachmannová 

tel. 483 357 322 

e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz 

Jiří Kubsch  

 tel.: 483 357 354 

 e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 

od 18. 12. 2020  

do 15. 1. 2021  

 

 

 

Příjem žádostí 

 

 

 

Informační středisko Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou (osobní předání, 

zaslání poštou, zaslání prostřednictvím 

datové schránky, e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem) 

 

od 18. 1. 2021 

do 10. 2. 2021  

do 17:00 hod. 

 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Humanitní odbor Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2021 

Hodnocení 

a návrh na 

přidělení dotace 

Komise pro výchovu a vzdělávání RM 

Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2021 

Schválení návrhu 

dotace: 

do 50 tis. Kč 

 

 

 

Rada města 

 

 

květen/červen 

2021 

I. 

Oznámení  

o schválení/ 

neschválení 

poskytnutí 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města. 

J. Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(přílohy 

žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze 

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. 

Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální 

nebo jim skončila platnost. 

 

Ostatní příjemci dotace předkládají: 

- kopii dokladu o právní subjektivitě/výpisu z obchodního rejstříku 

- kopie stanov/zakládací listiny 

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči SMJN nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem 

- kopii dokladu o zřízení účtu 

L. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace. 



6 

 

M. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke 

stažení zde: Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a 

vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou  
Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny  

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

V rámci tohoto dotačního programu jsou stanoveny paušální výdaje nebo náklady 

ve výši 20 000,- Kč, které nemusí příjemce dotace prokazovat. 

N. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 

 

Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

2. Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&


1/ Přínos akce / cyklu akcí pro obyvatele města Jablonec nad Nisou:                                                            
Pokud nestačí místo - rozepište se v příloze.

Název akce / cyklu akcí:

POVINNÁ PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O DOTACI NA PODPORU AKCE / CYKLU AKCÍ V OBLASTI KULTURY                                                                           
(Vytištěná povinná příloha žádosti o dotaci pro oblast kultury obsahuje dva listy)

Druh činnosti žadatele:

Termín a místo konání akce / 
cyklu akcí:

Počet aktivních návštěvníků akce / cyklu akcí v minulosti (odhad u nových akcí):

1. LIST

Název / jméno žadatele:

Tradice akce / cyklu akcí, na kterou v minulosti žadatel či subjekt již obdržel dotaci nebo o dotaci na již 
tradiční akci žádá nový žadatel či subjekt:

Akce / cyklus akcí k výročí žadatele či subjektu:

Četnost aktivit v rámci celoroční činnosti žadatele či subjektu:



V Jablonci nad Nisou dne: 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom právních
důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. 

Podpis žadatele: 

2. LIST

2/ Vlastní reference o obdobných akcích / cyklech akcí:                                                                               
POUZE PRO NOVÉ ŽADATELE, tj. subjekty, které žádají o podporu akce/cyklu akcí poprvé.                                        
Nejedná se o nástupnické subjekty jiných subjektů (např. zapsaný ústav z původního občanského sdružení).

Uveďte reference o akcích / cyklech akcí obdobného charakteru, které jste v minulosti realizovali, a doložte (propagační 
materiál, webové stránky, fotografie apod., pokud nestačí místo - rozepište se v příloze):

3/ Případné další sdělení pro poskytovatele dotace - nepovinné:                                                            
Pokud nestačí místo - rozepište se na příloze.



nad 26 let:

2/ Informace o členské základně (počítejte každou osobu pouze jednou - i když absolvuje více aktivit):

Počet a věková skladba členů:

0 - do 15 let: 16 - 26 let: 

Počet členů celkem:

1/ Celková charakteristika celoroční činnosti žadatele (pro případné doplnění informací o činnosti ze žádosti, 
pokud nestačí místo - rozepište se v příloze):

Tradice činnosti žadatele – doba působení:

Četnost aktivit:

POVINNÁ PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O DOTACI

1. LIST

Název / jméno žadatele:

Druh činnosti žadatele (uveďte pouze jednu činnost dle požadované dotace podle výzvy):

(vytištěná povinná příloha žádosti o dotaci pro oblast kultury obsahuje dva listy)
NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI  KULTURY



Datum Pořadatel

Datum Pořadatel

Datum Pořadatel

Datum
Místo 
pořádání

Pořadatel Umístění

V Jablonci nad Nisou dne: 

důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. 

Podpis žadatele: 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom právních

na akci účastníky připravoval a přihlásil. V případě výstav, musí být  výtvarné dílo žadatele přijato a vystaveno,
ne pouze přihlášeno.)  Pokud nestačí místo - rozepište se v příloze.

4/ Případné další sdělení pro poskytovatele dotace (nepovinné, pokud nestačí místo - rozepište se v příloze):

Účast a úspěchy žadatele či subjektu na významných soutěžních i nesoutěžních přehlídkách, 
festivalech a výstavách pořádaných nebo vyhlašovaných ministerstvy, významnými
mezinárodními organizacemi a institucemi celostátního a mezinárodního významu
v roce 2019 a 2020 v ČR a v zahraničí. (Účastnit se mohou členové i jednotlivé části subjektu, podmínkou je, aby 

Počet akcí celkem: 

Počet akcí celkem: 

Místo pořádání

Účast žadatele či subjektu na přehlídkách, festivalech a jiných kulturních akcích mimo Jablonec nad 
Nisou v ČR a v zahraničí (minimálně 3 členové žádajícího subjektu):                                                                                            
Pokud nestačí místo - rozepište se v příloze.

2. LIST
3/ Reprezentace města a podíl na kulturním dění ve městě v roce 2019 a 2020:
Spolupráce a účast žadatele či subjektu na akcích, kdy pořadatelem či spolupořadatelem bylo město 
nebo městská organizace (minimálně 3 členové žádajícího subjektu):                                                                           
Pokud nestačí místo - rozepište se v příloze.

Název akce

Název akce

Název akce

Místo pořádání

Akce na území města Jablonec nad Nisou organizované žadatelem či subjektem, případně ve 
spolupráci s dalšími subjekty (minimálně 3 členové žádajícího subjektu):                                                                                  
Pokud nestačí místo - rozepište se v příloze.

Název akce

Počet akcí celkem: 

Místo pořádání



Název žadatele:

2/ Informace o členské základně nebo počtu účastníků na akci:

Celkový počet členů: ….……... Počet členů do 19-ti let: …………. Počet účastníků na akci: …......

1/ Celková charakteristika činnosti žadatele (pokud nestačí místo - rozepište se na příloze):

Četnost aktivit:

Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání

Tradice činnosti žadatele (doba působení) nebo tradice organizované akce:



Datum

V Jablonci nad Nisou dne: 

Podpis žadatele: 

Místo pořádání Pořadatel

3/ Účast na všech soutěžích a akcích v uplynulém roce:

Z nich vyznačit tučně akce, kdy pořadatelem či spolupořadatelem bylo statutární město nebo městská 
organizace: 

Název akce

4/ Subjekty, jejichž činnost nebo akce je zaměřena na ekologii, polytechniku nebo rozvoj řemesel, 
popíší připravované aktivity v uvedených oblastech:

5/ Případné další sdělení pro poskytovatele dotace (nepovinné):

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom právních důsledků 
v případě uvedení nepravdivých informací. 



PSČ

E-mail

Banka

E-mail

E-mail

Datum přijetí žádosti: od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17:00 hod.

NÁVOD

Sídlo / adresa žadatele
Ulice

Obec

Bližší informace o akci / cyklu 
akcí (v případě nedostatku 
místa lze doplnit                 v 
příloze):

* platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou

** uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu

*** uveďte další subjekty, které žadatel spoluvlastní, a výši vlastnického podílu

Telefon

Bankovní spojení (č. účtu)

INFORMACE O ŽADATELI

**** výše požadované dotace nesmí překročit stanovenou částku dle výzvy

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

Jméno

Termín a místo konání                
akce / cyklu akcí:

ŽÁDOST O DOTACI NA PODPORU AKCE / CYKLU AKCÍ V OBLASTI KULTURY Z 
ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

WWW stránky

Číslo a datum registrace 
právní subjektivity

Název / jméno žadatele                                        
(přesný název dle registrace/                u 

fyzické osoby datum narození)                                     

IČ Právní forma

Č. orient./pop.

Funkce, popř. jiný právní důvod zastoupení

PID: 

číslo žádosti
/2021

Telefon

Kontaktní údaje

JménoOsoba odpovědná                   
za akci / cyklus akcí subjektu Telefon

Požadovaná výše dotace od 
statutárního města Jablonec 
nad Nisou ****

Identifikace osob s podílem    
v osobě žadatele **

Název akce / cyklu akcí:

INFORMACE O  POŽADOVANÉ DOTACI NA AKCI / CYKLUS AKCÍ

Účel použití dotace

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

Zaměření činnosti žadatele, 
případné další specifikace 
(možno uvést na zvláštní list)

1 / 4



(vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

 2.   Předpokládané ZDROJE financování neinvestičních nákladů

2.3.6   jiné obce

2.3.8   kraj    

2.1    vlastní zdroje žadatele
0,00

2.1.1    příjmy od členů

2.2    dotace na akci / cyklus akcí požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 

STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE / CYKLU AKCÍ V ROCE 2021 v Kč                                                                                                                                         

Poznámka: pokud žádáte dotaci na celoroční činnost, hodnoty z řádku 1. (předpokládané náklady celkem) a 2.2 (požadovaná 
dotace na akci / cyklus akcí) se rovnají hodnotám ve spodní tabulce Žádosti na celoroční činnost na str. 2

0,00

2.3.4   MK

2.5    jiné zdroje - uveďte poskytovatele a zdroj:

1.1    neinvestiční

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 

2.1.2    ostatní vlastní zdroje (např. příspěvek zřizovatele)

0,00

0,00

2.3.10  nadace

2.3.9   sponzorské dary

0,002.4    ostatní zdroje financování - uveďte poskytovatele:

2.3.1   MŠMT

2.3.2   MF

2.3    další veřejné zdroje financování

2.3.5   ostatní rezorty státní správy - uveďte poskytovatele:

2.3.3   MV

2.3.7   fondy EU 
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1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

Osobní náklady (uveďte např. hrubé mzdy, odvody soc. a zdrav. pojištění )

2.4.1

2.4.2

0,00

1.5

2.2.5

Cestovní náklady (specifikujte)

0,00

1.2

1.6

2.1.1

2.2.3

0,00

2.2.4

2.2.6

2.2.7

0,00

0,00

0,00

2.1.3

0,00

2.1.2

1.4

0,00

Materiál (uveďte např. DDHM, kancelářské potřeby, pohonné hmoty)

POŽADOVANÁ DOTACE MŮŽE POKRÝVAT POUZE 80 % ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ DLE VÝZVY (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

Nemateriálové náklady

1.3

Rozpočet akce / 
cyklu akcí

 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (v Kč)

Energie (uveďte např. spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodné a stočné)

0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE / CYKLU AKCÍ A STRUKTURA POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021                                                                                                                               

Z toho požadovaná 
dotace

1.1

2.5.1

4.1

Ostatní náklady (specifikujte)

0,00

0,00

0,00

2.5.2

0,00

0,00

2.1.4

2.2.1

Služby  (specifikujte)

Spoje (specifikujte)

Jiné provozní náklady (specifikujte)

2.2.2

CELKEM

3.1.3

3.1.1

2.3.2

2.4.3

2.5.3

0,00

3.1.2

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.3.1
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V dne Podpis žadatele..................................................... 
(razítko,  používá-li žadatel)

POVINNÁ PŘÍLOHA 
ŽÁDOSTI

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období a kterou doložil požadovanými 
přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude 
dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Formulář prohlášení je k dispozici na 
webu.

FORMULÁŘ 
ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí 
některé funkční vlastnosti.

PŘÍLOHY:

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy

** Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu akce/cyklu akcí v oblasti kultury

se seznámil  se Zásadami  pro  poskytování  dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního  města Jablonec nad Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro 
nedostatek majetku nebo není v likvidaci,

proti němu není vedeno exekuční řízení,

svým  podpisem  souhlasí  s  tím,  že  správce  daně   může  sdělit  poskytovateli skutečnost,  zda je či  není  dlužníkem  na  
odvodech  nebo  penále uložených za porušení  rozpočtové  kázně v předchozích letech,

bude  bez  prodlení  písemně  informovat   příslušný  odbor  Magistrátu  města  Jablonec   nad  Nisou  o  všech změnách 
údajů uvedených v této žádosti,

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., 



PSČ

E-mail

Banka

E-mail

E-mail

číslo žádosti
/2021

PID: 

*** uveďte další subjekty, které žadatel spoluvlastní 

**** výše požadované dotace nesmí překročit stanovené částky dle výzvy

Jméno

Datum přijetí žádosti: od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17:00 hod.

NÁVOD

Č. orient./pop.

Bankovní spojení (č. účtu)

Telefon

Požadovaná výše dotace od 
statutárního města Jablonec 
nad Nisou ****

Telefon

** uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn 

ŽÁDOST O DOTACI NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI 
KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

WWW stránky

Číslo a datum registrace 
právní subjektivity

Název / jméno žadatele (přesný 

název dle registrace, u fyzické osoby 

datum narození)                                     

IČ Právní forma

INFORMACE O ŽADATELI

Identifikace osob s podílem    
v osobě žadatele **

Ulice

Zaměření činnosti žadatele, 
členská základna, případné 
další specifikace (možno 

uvést na zvláštní list)

Obec

Telefon

Sídlo / adresa žadatele

Kontaktní údaje

Bližší informace o celoroční 
činnosti (v případě nedostatku 

místa lze doplnit v příloze)

* platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou

Funkce, popř. jiný právní důvod zastoupení

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

Oblast/ 
území/adresa 
(uvést obecně)

Celoroční činnost bude         v 
roce 2021 realizována

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

Jméno

INFORMACE O  POŽADOVANÉ DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST

Účel použití dotace

Osoba odpovědná                   
za celoroční činnost subjektu

1 / 4



0,002.3    další veřejné zdroje financování

2.3.1   MŠMT

2.5    jiné zdroje - uveďte poskytovatele a zdroj:

2.3.9   sponzorské dary

 2.   Předpokládané ZDROJE financování neinvestičních nákladů

1.1    neinvestiční
0,00

2.3.4   MK

0,00

2.3.3   MV

0,00

2.3.11  statutární město Jablonec nad Nisou - předpokládaná dotace na akce / cyklus akcí

2.3.5   ostatní rezorty státní správy - uveďte poskytovatele:

2.3.8   kraj    

2.3.2   MF

2.1    vlastní zdroje žadatele

2.2    dotace na celoroční činnost požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 

2.1.2    ostatní vlastní zdroje (např. příspěvek zřizovatele)

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 

0,00

0,00

2.3.10  nadace

 2. Předpokládaná výše DOTACE na akci / cyklus akcí celkem (viz řádek 2.3.11 výše)

STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 v Kč                                                                                                                                         
(vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

2.1.1    příjmy od členů

2.4    ostatní zdroje financování - uveďte poskytovatele:

2.3.7   fondy EU 

2.3.6   jiné obce

0,00

0,00

JEDNORÁZOVÉ AKCE / CYKLUS AKCÍ ZAHRNUTÉ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZPOČTU CELOROČNÍ ČINNOSTI,                                                 
NA KTERÉ ŽÁDÁTE DOTACI OD STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU VE VÝZVĚ NA AKCE

 1. Předpokládané NÁKLADY na akce / cyklus akcí celkem 
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1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osobní náklady (uveďte např. hrubé mzdy, odvody soc. a zdrav. pojištění )

0,00

3.1.2

0,00

0,00

1.5

1.6

1.4

Materiál (uveďte např. DDHM, kancelářské potřeby, pohonné hmoty)

0,00

0,000,00

ROZPOČET NÁKLADŮ CELOROČNÍ ČINNOSTI A STRUKTURA POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021
POŽADOVANÁ DOTACE MŮŽE POKRÝVAT POUZE 80% ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ DLE VÝZVY (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

0,00

Energie (uveďte např. spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodné a stočné)

0,002.2.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1 0,00

0,00

2.5.3

2.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Nemateriálové náklady

0,00

0,00

1.3

0,00

0,00

0,00

2.1.4

2.1.3

2.1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

Služby  (specifikujte)

0,00

0,00

0,002.2.2

1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

0,00

0,00

2.3.1

Cestovní náklady (specifikujte)

2.4.1

2.2.5

0,00

Spoje (specifikujte)

0,00

2.2.4 0,00

0,00

0,00

2.3.2

0,002.2.7

0,00

2.5.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,002.4.3

0,00

0,000,00

2.4.2

0,00

0,00

Jiné provozní náklady (specifikujte)

2.5.1

3.1.1

0,00
CELKEM

3.1.3

0,000,00

0,00

0,00

Ostatní náklady (specifikujte)

0,00 0,00

4.1

0,00
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V dne Podpis žadatele..................................................... 
(razítko,  používá-li žadatel)

proti němu není vedeno exekuční řízení,

svým podpisem souhlasí s tím, že správce daně může sdělit poskytovateli skutečnost, zda je či není  dlužníkem na 
odvodech nebo penále uložených za porušení rozpočtové kázně v předchozích letech,

bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor Magistrátu města Jablonec nad Nisou o všech změnách údajů 
uvedených v této žádosti,

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

** Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury

se seznámil se Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro 
nedostatek majetku nebo není v likvidaci,

FORMULÁŘ 
ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ

POVINNÁ 
PŘÍLOHA 
ŽÁDOSTI

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období a kterou doložil požadovanými 
přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude 
dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Formulář prohlášení je k dispozici na 
webu.

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí 
některé funkční vlastnosti.

PŘÍLOHY:



PID: 

PSČ
E- mail

Banka

E-mail

E - mail

Oblast/ 
území/adresa

Skutečné náklady                  
na  aktivitu v roce 2020         

Jméno

Popis aktivity - záměr, cíle,  
předpokládaný přínos                                
(možno uvést na zvláštní list)

Bankovní spojení (č. účtu)

Telefon

INFORMACE O ŽADATELI

 JBC 

Sídlo / adresa žadatele
Č. orient/p.Ulice

Obec
TelefonKontaktní údaje

Celkové NÁKLADY         

INFORMACE O POŽADOVANÉ DOTACI

Celkové PŘÍJMY   

Od kdy 
působí na 
území města

Právní forma

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

Jméno

Datum přijetí žádosti: od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17:00 hod. 

ŽÁDOST O DOTACI NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE             
A ZDRAVOTNICTVÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA                                    

JABLONEC NAD NISOU

     číslo žádosti                                                                                                                                   
/2021

Náklady na aktivitu         v 
roce 2021 - pouze území 
města Jablonec nad 
Nisou

WWW stránky

Číslo a datum registrace 
právní subjektivity

Název / jméno žadatele                                        
(přesný název dle registrace, datum 
narození u fyzických osob)                                    

IČ

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

Identifikace osob s podílem    
v osobě žadatele **

Název projektu

Účel použití dotace

Zaměření činnosti žadatele, 
vč. rozčlenění aktivity poskytované 
na územi města JBC/ v rámci ORP 
obec III/ v rámci více ORP/ (možno 

uvést na zvláštní list)

Telefon

TermínAktivita bude                                       
v roce 2021 realizována 
kdy/kde

Působnost organizace

Osoba odpovědná                   
za realizaci  aktivity

*** uveďte další subjekty, které žadatel spoluvlastní, a výši vlastnického podílu

* platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou

** uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu

Rok 2019 Plán rok 2021
Celkové NÁKLADY/PŘÍJMY                         
na činnost  (celkové hospodaření 
subjektu)

Rok 2020

 Celkem Celkové předpokládané  
náklady na aktivitu v roce 
2021

Kategorie aktivity dle výzvy

Funkce, popř. jiný právní důvod zastoupení

Požadovaná výše dotace       
od statutárního města 
Jablonec n. N.  (v tis. Kč)



2.3.10 Úřad práce ČR

2.1.1    příjmy od klientů

2.3.4   MSp

2.3.3   MV

2.1    vlastní zdroje žadatele 

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 

2.1.2    ostatní vlastní zdroje (např. příspěvek zřizovatele)

 2.   Předpokládané ZDROJE financování  neinvestičních nákladů

SOUHRNNÝ ROZPOČET POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021 v Kč                                                                                                                                                                              

VČETNĚ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

0,00

   z toho s bydlištěm v Jablonci nad Nisou

0,00

2.2    dotace požadovaná od statutárního města Jablonec n. N. 

Provozní doba (po - ne)                                                      
a časový rozsah                                                   
poskytování aktivity               
(u celoročně poskytovaných aktivit)                                          

Zdůvodnění navýšení 
rozpočtu na aktivitu oproti 
minulému období

Další významné údaje                       
(o poskytovaných aktivitách, 
důležité pro hodnocení 
předkládaného projektu, např. 
proběhlá hodnocení, 
reference,specifika,atp.)

1.1    neinvestiční

0,00

Jednorázová aktivita (např. 
rekondiční pobyt, atp.) - 
počet dní/lekcí

2.3.2   MŠMT

Rozpočet je uváděn                               
pro  aktivitu poskytovanou                              
na území (doplňte)

2.3.7   fondy EU    

2.3.8   kraj

2.5    ostatní zdroje financování (nadace, nadační fond, atd.)

Cílová skupina                    
(možno zvolit více 

skupin)

Zvláštní kvality Vámi 
poskytované aktivity - služby

2.3.6   mezirezortní komise a rady vlády 

Předpokládaný počet osob podpořených touto aktivitou

2.4    fondy zdravotních pojišťoven

2.3.9   jiné obce

0,002.3    další veřejné zdroje financování

2.3.1   MPSV

2.3.5   ostatní rezorty státní správy



1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

0,00

3.1.2

Spoje (uveďte např. telefony, poštovné, internet)

CELKEM

3.1.3

Požadovaná 
dotace

Celkový 
rozpočet aktivity

 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (v Kč)

ROZPOČET NÁKLADŮ POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021                                                                                                                            
VČETNĚ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)    

0,00

2.5.2

0,00

2.2.4

0,00

2.4.3

2.2.3

2.1.4

4.1

2.5.3

0,00

3.1.1

0,00 0,00

2.1.3

2.2.1

0,00

2.1.1

0,00

0,00Ostatní náklady

2.5.1

2.4.1

2.4.2

0,00

Jiné provozní náklady

Materiál (uveďte např. DDHM, kancelářské potřeby, pohonné hmoty)

1.1

Nemateriálové náklady

Energie (uveďte např. spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodné a stočné)

0,00

0,00

1.2

1.5

0,00

0,00

2.3.1

2.3.2

2.2.8

2.2.2

Cestovní náklady (uveďte např. cestovní příkaz)

2.2.7

2.2.5

0,00

0,00

  

2.1.2

0,00

1.6

1.4

1.3

0,00

Osobní náklady (uveďte např. hrubé mzdy, odvody soc. a zdrav.pojištění )

0,00

Služby  (uveďte např. nájemné, právní služby, ekonom. služby, školení, supervize)

2.2.6
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kopie stanov či jiného dokladu o právní subjektivitě kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení

kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla

kopie dokladu opravňující osobu

(statutárního zástupce) jednat jménem přijemce dotace

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V ...................................... dne.....................................      
(razítko,  používá-li žadatel)

PŘÍLOHY:

ceník poskytovaných služeb (je-li služba zpoplatněna)

osoba zastupující osobu žadatele předloží doklad opravňující ji 
zastupovat

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy

žadatel o poskytnutí dotace svým podpisem souhlasí s tím, že správce daně může sdělit poskytovateli 
skutečnost, zda je či není dlužníkem na odvodech nebo penále, uložených za porušení rozpočtové kázně v 
předchozích letech,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

Ostatní přílohy:

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se 
ztratí některé funkční vlastnosti.

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

bude bez prodlení písemně informovat příslušný odbor Magistrátu města Jablonec n. N. o všech změnách 
údajů uvedených v této žádosti,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen 
konkurz pro nedostatek majetku nebo není v likvidaci,

jiné (uveďte v příloze)

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné 
prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.

            Podpis žadatele..................................................... 

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh 
včetně informace, v ktrerém roce a v jakém dotačním programu 
byly podány*

se seznámil se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,

proti němu není vedeno exekuční řízení.

CELKEM 0,00

 

PRACOVNÍ POZICE 
SPECIFIKUJTE

Předpokládané    
náklady v Kč celkem

Počet osob 
Požadovaná dotace v Kč             

od JBC

0,000

Smluvní vztah                
např. pracovní 

smlouva, DPČ, DPP

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVITY  V ROCE  2021                                                                                                      



PSČ

E-mail

Banka

E-mail

E-mail

NÁVOD

Datum přijetí žádosti: od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17:00 hod. 

Právní forma

INFORMACE O ŽADATELI

Sídlo/adresa žadatele

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 

tohoto podílu ***

Zaměření činnosti žadatele, 
členská základna, případné 
další specifikace (možno uvést 

na zvláštní list)

INFORMACE O  POŽADOVANÉ DOTACI

Jméno

Účel použití dotace

Osoba odpovědná                   
za realizaci projektu Telefon

Oblast/ území/adresa 
(uvést obecně)

Termín
Projekt bude  v roce 2021 
realizována kdy/kde

Další významné údaje                       
(o činnosti, o projektu, důležité pro 
hodnocení předkládaného projektu, 
např. proběhlé kontroly/inspekce, 
specifika území, atp.)

Informace a zdůvodnění 
projektu (stručný popis 
projektu, max. 550 znaků)

*  platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou;  **  uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu;  ***  uveďte další subjekty, které žadatel 

spoluvlastní, a výši vlastnického podílu ;  ****  výše požadované dotace nesmí překročit stanovenou částku dle výzvy

Ulice

Obec

Požadovaná výše dotace od 
statutárního města Jablonec 

nad Nisou ****

Jméno

Telefon

Identifikace osob s podílem    

v osobě žadatele **

Název projektu

Bankovní spojení (č. účtu)

ŽÁDOST O DOTACI NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI
V OBLASTI SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

číslo žádosti
/2021

PID: 

Funkce, popř. jiný právní důvod zastoupení

Kontaktní údaje

Č. orient./pop.

Telefon

Statutární zástupce nebo jiná 

osoba zastupující žadatele *

WWW stránky

Číslo a datum registrace 
právní subjektivity

Název / jméno žadatele 
(přesný název dle registrace, u 

fyzické osoby datum narození)                                     

IČ

Působnost projektu/organizace, jeho rozsah a dosah Cílová skupina (možno zvolit více skupin)



2.5    jiné zdroje

Rozpočet je uváděn pro projekt na území 
(doplňte)

2.4    ostatní zdroje financování

2.3.8   sponzorské dary

1.1    neinvestiční

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 0,00

STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 v Kč                                                                                                                                                          

(vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

2.3.2   MF

0,00 2.   Předpokládané ZDROJE financování  neinvestičních nákladů

2.1.1    příjmy od členů (členské, klubové, oddílové příspěvky,  aj.)

2.1    vlastní zdroje žadatele 0,00

2.3.3   MV

2.1.2    ostatní vlastní zdroje (např. příspěvek zřizovatele)

2.3.7   kraj    

2.3.6   fondy EU 

2.3.9  nadace

2.2    dotace na celoroční činnost požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 

0,002.3    další veřejné zdroje financování

2.3.1   MŠMT

2.3.4   ostatní rezorty státní správy

2.3.5   jiné obce
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1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ CELOROČNÍ ČINNOSTI A STRUKTURA POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021

2.2.4

2.1.4

2.3.1

2.3.2

2.4.1

0,00

2.5.1

2.5.2

2.5.3

0,00

4.1

0,00

0,00

3.1.1

2.1.3

2.2.2

0,00

2.4.2

1.6

0,00

0,00

Služby  (uveďte např. nájemné, doprava, a další služby, apod.)

2.2.1

0,00Spoje (uveďte např. telefony, poštovné, internet)

0,00

Nemateriálové náklady

0,00

1.5

Požadovaná dotace
Rozpočet 

celoroční činnosti

1.4

Energie (uveďte např. spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodné a stočné)

0,00

1.1

0,00

1.2

Materiál (uveďte např. DDHM, kancelářské potřeby, sportovní vybavení, PHM, aj.)

 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (v Kč)

POŽADOVANÁ DOTACE MŮŽE POKRÝVAT POUZE 80% ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ DLE VÝZVY (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

2.1.2

1.3

2.2.8

2.2.6

2.2.3

2.2.7

2.2.5

0,00

2.1.1

0,00

CELKEM

3.1.3

0,00

Ostatní náklady (specifikujte)

0,00Mzdové náklady (např. mzdové náklady trenérů a rozhodčích, popř. DPP a OON )

Jiné provozní náklady (specifikujte)

3.1.2

0,00

0,000,00

2.4.3

Cestovní náklady (uveďte např. cestovní příkaz)
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V dne             Podpis žadatele ..................................................... 
(razítko,  používá-li žadatel)

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy:

FORMULÁŘ 
POTVRZENÍ  
EVIDENCE 
ČLENSKÉ 

ZÁKLADNY

se seznámil  se Zásadami  pro  poskytování  dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního  města Jablonec nad Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek 
majetku nebo není v likvidaci,

proti němu není vedeno exekuční řízení,

žadatel  o  poskytnutí  dotace  svým  podpisem  souhlasí  s  tím,  že  správce  daně   může  sdělit  poskytovateli skutečnost,  zda 
je či  není  dlužníkem  na  odvodech  nebo  penále,  uložených za porušení  rozpočtové  kázně, v předchozích letech,

bude  bez  prodlení  písemně  informovat   příslušný  odbor  Magistrátu  města  Jablonec   nad  Nisou  o  všech změnách údajů 
uvedených v této žádosti,

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

** Členskou základnu je nutné doložit na předepsaném formuláři potvrzené zaštiťujícím orgánem. Formulář doložení členské 
základny je k dispozici na webu.

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí některé 
funkční vlastnosti.

PŘÍLOHY:

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období a kterou doložil požadovanými přílohami, 
předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, 
jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Formulář prohlášení je k dispozici na webu.

FORMULÁŘ 
ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ



PSČ

E-mail

Banka

E-mail

E-mail

Právní forma

INFORMACE O ŽADATELI

Identifikace osob s podílem    
v osobě žadatele **

Funkce, popř. jiný právní důvod zastoupení

Oblast/ 
území/adresa 
(uvést obecně)

Č. orient./pop.

Projekt bude v roce 2021 
realizován kdy/kde

*  platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou;  **  uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu;  ***  uveďte další subjekty, které 

žadatel spoluvlastní, a výši vlastnického podílu ;  ****  výše požadované dotace nesmí překročit stanovenou částku dle výzvy

ŽÁDOST O DOTACI NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Z 
ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU                           

WWW stránky

Jméno

Číslo a datum registrace 
právní subjektivity

Název / jméno žadatele (přesný 
název dle registrace, u fyzické osoby 
datum narození)                                     

IČ

Sídlo/adresa žadatele

číslo žádosti
/2021

PID: Datum přijetí žádosti: od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 17:00 hod.:

Obec

Telefon

Bankovní spojení (č. účtu)

Zaměření činnosti žadatele, 
členská základna, případné 
další specifikace (možno uvést 

na zvláštní list)

Jméno

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

Požadovaná výše dotace od 
statutárního města Jablonec 

nad Nisou ****

Telefon

Působnost projektu/organizace, jeho rozsah a dosah Cílová skupina (možno zvolit více skupin)

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

Účel použití dotace

Informace a zdůvodnění 
projektu (stručný popis 
projektu, max. 550 znaků)

Další významné údaje                       
(o činnosti, o projektu, důležité pro 
hodnocení předkládaného projektu, 
např. proběhlé kontroly/inspekce, 
specifika území, atp.)

Ulice

Kontaktní údaje

Termín

Název projektu

Osoba odpovědná                   
za realizaci projektu Telefon

INFORMACE O  POŽADOVANÉ DOTACI



2.5    jiné zdroje - uveďte poskytovatele a zdroj:

2.3.6   fondy EU 

2.3.7   kraj    

2.1    vlastní zdroje žadatele 0,00

2.3.4   ostatní rezorty státní správy - uveďte poskytovatele:

2.3.3   MV

0,002.3    další veřejné zdroje financování

2.3.1   MŠMT

2.1.2    ostatní vlastní zdroje (např. příspěvek zřizovatele)

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 0,00

0,00

STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE NEBO CELOROČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 v Kč                                                                                                    

(vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

2.2    dotace na celoroční činnost požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 

2.1.1    příjmy od členů

 2.   Předpokládané ZDROJE financování  neinvestičních nákladů

1.1    neinvestiční

2.3.8   sponzorské dary

2.3.2   MF

2.4    ostatní zdroje financování - uveďte poskytovatele:

2.3.5   jiné obce

2.3.9  nadace
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1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

Jiné provozní náklady (specifikujte) 0,00

2.4.2

2.2.5

2.2.4

2.2.3

Spoje (specifikujte)

2.4.3

0,00

0,00 0,00

4.1

3.1.3

3.1.2

Ostatní náklady (specifikujte) 0,00

Osobní náklady (uveďte např. hrubé mzdy, odvody soc. a zdrav. pojištění )

CELKEM

0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE NEBO CELOROČNÍ ČINNOSTI A STRUKTURA POŽADOVANÉ DOTACE V ROCE 2021

2.2.1

2.1.3

2.2.7

2.2.2

2.5.2

2.5.3

0,00

2.5.1

0,00

Cestovní náklady (specifikujte)

0,00

2.4.1

0,00

0,00

2.3.2

Služby  (specifikujte) 0,00

0,00

POŽADOVANÁ DOTACE MŮŽE POKRÝVAT POUZE 80% ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ DLE VÝZVY (vyplňujte pouze BÍLÁ políčka v tabulce)

0,00

1.5

1.6

0,00

2.2.8

0,00

0,00

1.2

2.2.6

  

2.1.1

1.3

1.4

Nemateriálové náklady 0,00

2.1.4

2.1.2

2.3.1

Materiál (uveďte např. DDHM, kancelářské potřeby, pohonné hmoty) 0,00

0,00

3.1.1

1.1

Energie (uveďte např. spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodné a stočné)
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ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

V  dne

Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této žádosti v rozsahu definovaném dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb.,

PŘÍLOHY:

se seznámil  se Zásadami  pro  poskytování  dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního  města Jablonec nad 
Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro 
nedostatek majetku nebo není v likvidaci,

* Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období a kterou doložil požadovanými 
přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude 
dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Formulář prohlášení je k dispozici na 
webu.

FORMULÁŘ 
ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ

** Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání
POVINNÁ PŘÍLOHA 

ŽÁDOSTI

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

žadatel  o  poskytnutí  dotace  svým  podpisem  souhlasí  s  tím,  že  správce  daně   může  sdělit  poskytovateli 
skutečnost,  zda je či  není  dlužníkem  na  odvodech  nebo  penále,  uložených za porušení  rozpočtové  kázně,     v 
předchozích letech,

bude  bez  prodlení  písemně  informovat   příslušný  odbor  Magistrátu  města  Jablonec   nad  Nisou  o  všech 
změnách údajů uvedených v této žádosti,

proti němu není vedeno exekuční řízení,

Dokument je třeba otevřít pouze v programu Microsoft Excel, při otevření v jiném software (např. Open Office) se ztratí 
některé funkční vlastnosti.

      Podpis žadatele
(razítko, používá-li žadatel)

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy



1 
 

KOMISE HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

RADY MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
 

ZÁPIS č. 6/2020 
z mimořádného elektronického jednání ve dnech 26. 10. - 5. 11. 2020  

 

Jednání, které bylo naplánováno na 14. 10. 2020, bylo na základě mimořádných opatření 

vydanými Vládou České republiky a po dohodě s předsedkyní komise paní M. 

Albrechtovou, zrušeno. O zrušení jednání byl všem členům/kám komise zaslán e-mail dne 

5. 10. 2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program mimořádného elektronického jednání: 

1) Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 – elektronické hlasování 

2) Akční plán na rok 2021 – elektronické hlasování 

3) Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021 – 

elektronické hlasování 

 

Usnesení č. 20/2020 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb a 

zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 

Dne 24. 10. 2020 byli všichni členové/ky obesláni e-mailem o hlasování per rollamem 

ve  věci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 (příloha č. 1). 

 

Součástí e-mailu byly tyto dokumenty, které jsou přílohou tohoto zápisu: 

• Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 (příloha č. 2) 

• Žádost o dotaci na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou (příloha č. 3) 

• FORMULÁŘ PRO ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ ČLENA/KY KOMISE 

HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (příloha č. 4) 

 

Na základě přijatých elektronických hlasovacích formulářů, které jsou součásti 

Souhrnného formuláře hlasování (příloha č. 5), komise hlasovala takto: 

 

Komise humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou doporučuje: 

a) Zastupitelstvu města schválit Dotační program na podporu aktivit v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

za  rok 2021. 
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b) Zastupitelstvu města schválit formulář Žádosti o dotaci na podporu aktivit 

v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec 

nad  Nisou pro rok 2021. 
Hlasování k bodu a) a b): 9-0-1 

Usnesení č. 21/2020 

Akční plán na rok 2021 

Dne 29. 10. 2020 byli všichni členové/ky obesláni e-mailem o hlasování per rollamem 

ve  věci Akční plán pro rok 2021 (příloha č. 6). 

 

Akční plán byl schválen ve všech čtyřech pracovních skupinách, kde byla přijata tato usnesení: 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – Usnesení č. 1/2020/OOSV 

Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež – Usnesení č. 1/2020/RDM 

Pracovní skupina pro seniory – Usnesení č. 1/2020/S 

Pracovní skupina pro osoby zdravotně znevýhodněné – Usnesení č. 1/2020/ZZ  

 

Těmito usneseními byl Akční plán na rok 2021 schválen. 

 

Řídící skupina schválila Akční plán usnesením č. 3/2020, na základě elektronického 

hlasování, které proběhlo v období od 26. 10. - 29. 10. 2020. 

 

Součástí e-mailu byly tyto dokumenty, které jsou přílohou tohoto zápisu: 

• Akční plán pro rok 2021 (příloha č. 7) 

• FORMULÁŘ PRO ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ ČLENA/KY KOMISE 

HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (příloha č. 8) 

 

Na základě přijatých elektronických hlasovacích formulářů, které jsou součásti 

Souhrnného formuláře hlasování (příloha č. 9), komise hlasovala takto: 

 

Komise humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou doporučuje 

zastupitelstvu města schválit předložený Akční plán na rok 2021. 

Hlasování: 10 – 0 – 0 

 

Usnesení č. 22/2020 

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 

Sb. z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021 

Dne 30. 10. 2020 byli všichni členové/ky obesláni e-mailem o hlasování per rollamem 

ve  věci Dotační program pro registrované poskytovatele sociálních služeb dle zákona 

108/2006 Sb. z rozpočtu statuárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021 (příloha č. 10). 

 

Řídící skupina schválila - Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle 

zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou  

na rok 2021 – usnesením č. 4/2020 na základě elektronického hlasování, které proběhlo 

v období od 26. 10. – 29. 10. 2020. 
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Součástí e-mailu byly tyto dokumenty, které jsou přílohou tohoto zápisu: 

• Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb., 

o  sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021 

(příloha č. 11) 

• Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (příloha č. 12) 

• Hodnotící kritéria – dotace z rozpočtu SMJN na sociální služby na rok 2021 (příloha 

č.  13) 

• Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

pro  poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(příloha č. 14) 

• FORMULÁŘ PRO ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ ČLENA/KY KOMISE 

HUMANITNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (příloha č. 15) 
 

Na základě přijatých elektronických hlasovacích formulářů, které jsou součásti 

Souhrnného formuláře hlasování (příloha č. 16), komise hlasovala takto: 

 

Komise humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou doporučuje 

zastupitelstvu města schválit předložený návrh: 

a) Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec 

nad  Nisou za rok 2021 

b) Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

pro  poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

c) Hodnotící kritéria – dotace z rozpočtu SMJN na sociální služby na rok 2021 

d) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

Hlasování k bodu a), b), c), d): 10 – 0 - 0 

 

Příští jednání komise v listopadu (18. listopadu 2020) a v prosinci (9. prosince) se konat 

nebude. 

 

Jablonec nad Nisou 26. 10. – 5. 11. 2020 

 

Zapsala: Ivana Slámová, DiS. v. r. - tajemnice komise 

 

Za správnost pořízení: Michaela Albrechtová v. r. – předsedkyně komise 
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Záznam 
z hlasování Komise pro výchovu a vzdělávání provedeného 

dne 4. 11. 2020 způsobem per rollam 
 
Hlasování provedli: 

Bc. Šípková, J. Holubová, Mgr. Burešová, S. Havlová, L. Ackermannová, K. Krásná,  

Bc. Haftstein, Mgr. Saal, B. Caklová, Mgr. Kulhánková, Mgr. Bc. Picko Baumannová 
 

 

Bod hlasování: 

1) Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu 

SMJN v r. 2021 

V posledních týdnech bylo téma dotačních programů 2021 hodně diskutováno, 
projednáváno a upravováno. Odbor humanitní dopracovával další náležitosti (formální, 

administrativní, legislativní) tak, aby obsah dotačních programů (napříč oblastmi) byl 

v souladu s platnou legislativou a „Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů 

z rozpočtu SMJN“. Zároveň probíhala jednání, která se týkala určení objemu finančních 

prostředků pro oblast výchovy a vzdělávání pro rok 2021 (rozdělení). 

Vzhledem k opatřením a nařízením v souvislosti s epidemií COVID-19 byli členové Komise 
pro výchovu a vzdělávání požádáni a instruováni o způsobu hlasování per rollam 

k dotačnímu programu. Proces zajistila a zadministrovala tajemnice komise (začátek 

hlasování dne 30. 10. 2020, ukončení hlasování dne 4. 11. 2020 v 17.00 hod.). 

Z 11 členů se 11 členů řádně vyjádřilo a odhlasovalo. 

 
Materiály a dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2021 (včetně úprav v něm) obdrželi 

členové Komise pro výchovu a vzdělávání elektronicky (e-mailem) dne 30. 10. 2020 

k nastudování a seznámení se s nimi. 
 

Usnesení č. 4/2020 

Komise pro výchovu a vzdělávání 

s c h v a l u j e    /11 – 0 – 0/ 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 včetně formuláře „Žádost o dotaci 
na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou“ a formuláře „Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu aktivit 

v oblasti výchovy a vzdělávání“. 

 

 
 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 5. 11. 2020 
Zapsala: Šárka Bachmannová 

 

 

 

 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Bc. Martina Šípková, předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání 
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Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Záznam z hlasování Komise kulturní provedeného dne 16. 11. 2020 

způsobem per rollam 
 

 

 

Hlasování provedli:  
M. Bauer, J. Hamplová, V. Kopal, M. Matouš, L. Novák, L. Urbánková, J. Zeman 

 
Zapsala: L. Kocourková – tajemnice Komise 
 
Body hlasování:  

1. OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO OBLAST KULTURY PRO ROK 2021  
(rozdělení dle oblastí) 

2. PENĚŽITÉ DARY – POSKYTNUTÍ NAVÝŠENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍJEMCŮM 
VÍCELETÝCH DOTACÍ PRO ROK 2021 (rozdělení) 

3. DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBLAST KULTURY - CELOROČNÍ ČINNOST A AKCE / CYKLUS 
AKCÍ PRO ROK 2021 (úpravy) 

4. DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBLAST KULTURY - CELOROČNÍ ČINNOST A AKCE / CYKLUS 
AKCÍ PRO ROK 2021 (znění dotačních programů včetně dokumentů) 

 

 

V posledních týdnech bylo téma Dotačních programů 2021 hodně diskutováno, projednáváno  
a upravováno. Odbor humanitní dopracovával další náležitosti (formální, administrativní, 
legislativní) tak, aby obsah dotačních programů (napříč oblastmi) byl v souladu s platnou 
legislativou a „Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN“. Zároveň 
probíhala jednání, která se týkala určení objemu finančních prostředků pro oblast kultury pro 
rok 2021 (rozdělení). 
Vzhledem k opatřením a nařízením v souvislosti s epidemií COVID-19 byli členové Komise 
kulturní požádáni a instruováni o způsobu hlasování per rollam k dotačním programům. Proces 
zajistila a administrovala tajemnice Komise (začátek hlasování dne 9. 11. 2020, ukončení 
hlasování dne 16. 11. 2020 ve 12.00 hod.). 
 
Z 11ti členů se 7 členů řádně vyjádřilo a odhlasovalo. 
Materiály a dokumenty k dotačním programům pro rok 2021 (včetně úprav v nich, úprav v 
hodnotících kritériích) obdrželi členové Komise kulturní (mailem) dne 9. 11. 2020 k nastudování 
a seznámení se s nimi. 

 
 

1) OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO OBLAST KULTURY PRO ROK 2021 (rozdělení dle 
oblastí) 
Kulturní komise vítá navýšení finančních prostředků pro kulturní subjekty na činnost v r. 2021, 
neboť vyhlášení nouzového stavu a vydávání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
a hygienických stanic výrazně zasáhlo i oblast kultury a ohrozilo činnost některých kulturních 
subjektů na území města, které se musejí díky dopadům těchto opatření potýkat s řadou 
problémů. Navýšený objem finančních prostředků pro oblast kultury pro r. 2021 doporučujeme 
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rozdělit poměrným způsobem mezi příjemce víceletých dotací, dotační program na podporu 
celoroční činnosti a pořadatele postupových přehlídek. Současně doporučujeme snížit objem 
finančních prostředků na podporu akcí z důvodu očekávaných omezení pro jejich konání na 700. 
000,- Kč, přičemž zbývající část tj. 220.000,- Kč navrhujeme opět rozdělit poměrným způsobem 
mezi příjemce víceletých dotací, dotační program na podporu celoroční činnosti a pořadatele 
postupových přehlídek. 
 
Usnesení č. 11/2020 (Hlasování 7-0-0) 
Členové Komise kulturní RM 
doporučují 
objem finančních prostředků pro oblast kultury pro rok 2021 ve výši 4 321 000 Kč rozdělit 
následujícím způsobem: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) PENĚŽITÉ DARY – POSKYTNUTÍ NAVÝŠENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍJEMCŮM 
VÍCELETÝCH DOTACÍ PRO ROK 2021 (rozdělení) 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém zasedání dne 20. 2. 2020 rozhodlo  
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na činnost v roce 2020 pro 4 kulturní subjekty. Na 
svém zasedání dne 21. 5. 2020 Zastupitelstvo města s ohledem na vyhlášený nouzový stav na 
území České republiky a očekávané závažné výpadky příjmů rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou revokovalo předchozí usnesení a rozhodlo o poskytnutí individuálních 
dotací na činnost v roce 2020 se sníženými částkami. Vzhledem k tomu, že není možné 
předpovědět další možný vývoj pandemie Covid - 19, rozsah i dopad vyhlašovaných opatření  
a ani vývoj finanční situace města, doporučujeme v příštím roce navýšené finanční prostředky 
rozdělit formou peněžitých darů a na roky 2021 – 2023 poskytnout účelové neinvestiční dotace 
ve výši, která byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 20. 2. 2020. Tento způsob 
řešení je mj. výhodný i pro svou nižší administrativní náročnost u příjemce i poskytovatele. 
 
Usnesení č. 12/2020 (Hlasování 7-0-0) 
Členové Komise kulturní RM 
doporučují 
poskytnout navýšené finanční prostředky příjemcům Víceletých dotací formou poskytnutí 
peněžitých darů takto: 
 

 
 
 
 
 
 

Dotační program celorok 1 780 000 Kč 

Dotační program akce 700 000 Kč 

Individuální dotace víceleté 1 420 000 Kč 

Dary příjemci víceletých dotací 307 000 Kč 

Postupové přehlídky 114 000 Kč 

Název Výše daru 

Dům česko-německého porozumění o.p.s. 20 000 Kč 

Městská galerie MY, z.s. 87 000 Kč 

Jablonecká kulturní obec, z.s. – klub Na 
Rampě 

100 000 Kč 

Ladislav Novák, Mechová 21– klub WOKO 100 000 Kč 
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3) DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBLAST KULTURY - CELOROČNÍ ČINNOST A AKCE / CYKLUS AKCÍ 
PRO ROK 2021 (úpravy) 
 
Usnesení č. 13/2020 (Hlasování 7-0-0) 
Členové Komise kulturní RM 
schvalují, 
úpravu znění „Dotačního programu“ na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 a to následujícím způsobem: 
 
Maximální výše požadované dotace v jednotlivých kategoriích bude v dotačním programu 
navýšena dle níže uvedeného rozpisu: 

 
 

 
Změna důvodů podpory celoroční činnosti na území SMJN: 

o „Podpora celoroční činnosti subjektů se sídlem na území statutárního města Jablonec 
nad Nisou (dále jen SMJN), nebo realizujících svou celoroční činnost v prostorách na 
území SMJN v oblasti kultury s upřednostněním činnosti s dětmi a mládeží.“ 

Úprava bodu „nezpůsobilé náklady“: 
o „Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich 

funkce nebo v souvislosti s ním“ 
o „Mzdové a osobní náklady žadatele a jeho členů“ 

 
Doplnění okruhu žadatelů: 

o „Příjemci víceletých dotací z rozpočtu SMJN nejsou oprávněnými žadateli“ 
 
Doplnění roků 2019 a 2020 u níže uvedených kritérií: 

o „Reprezentací města a podíl na kulturním dění ve městě v roce 2019 a 2020“  

• Tato úprava následně ovlivní bodové hodnocení u dalších 3 kritérií:  
▪ „Spolupráce a účast žadatele či subjektu na akcích, kdy pořadatelem  

či spolupořadatelem bylo město nebo městská organizace (minimálně  
3 členové žádajícího subjektu)“ 

▪ „Akce na území města Jablonec nad Nisou organizované žadatelem  
či subjektem, případně ve spolupráci s dalšími subjekty (minimálně  
3 členové žádajícího subjektu)“ 

▪ „Účast žadatele či subjektu na přehlídkách, festivalech a jiných kulturních 
akcích mimo Jablonec nad Nisou v ČR a v zahraničí (minimálně 3 členové 
žádajícího 
subjektu)“                                                                                                                  
                            

u pěveckých souborů 240 000,- Kč 

u tanečních skupin a škol 200 000,- Kč 

u folkloru a tradic        200 000,- Kč 

u hudebních škol 200 000,- Kč 

hudební skupiny 140 000,- Kč 

ostatní  100 000,- Kč 
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o „Účast a úspěchy žadatele či subjektu na významných soutěžních i nesoutěžních 
přehlídkách, festivalech a výstavách pořádaných nebo vyhlašovaných ministerstvy, 
významnými mezinárodními organizacemi a institucemi celostátního a mezinárodního 
významu v roce 2019 a 2020 v ČR a v zahraničí.“ 

 
 
Usnesení č. 14/2020 (Hlasování 6-0-1) 
Členové Komise kulturní RM 
schvalují 
úpravu znění „Dotačního programu“ na podporu akcí / cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 a to následujícím způsobem: 
 
Změna důvodů podpory akcí / cyklu akcí: 

• „Podpora organizace a realizace akcí / cyklu akcí v oblasti kultury na území statutárního 
města Jablonec nad Nisou žadatelů působících svojí celoroční činností v oblasti kultury na 
území statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN).“ 

 
Úprava bodu „nezpůsobilé náklady“: 

• „Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich 
funkce nebo v souvislosti s ním“ 

• „Mzdové a osobní náklady žadatele a jeho členů“ 
 
 
4) DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBLAST KULTURY - CELOROČNÍ ČINNOST A AKCE / CYKLUS AKCÍ 
PRO ROK 2021 (znění dotačních programů včetně dokumentů) 
 
Usnesení č. 15/2020 (Hlasování 7-0-0) 
Členové Komise kulturní RM 
schvalují a doporučují 
ke schválení znění „Dotačního programu“ na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021, včetně hodnotících kritérií 
pro rok 2021. 
 
Usnesení č. 16/2020 (Hlasování 7-0-0) 
Členové Komise kulturní RM 
schvalují a doporučují, 
ke schválení znění „Dotačního programu“ na podporu akcí / cyklu akcí v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021, včetně hodnotících kritérií 
pro rok 2021. 
 
Pan Novák poděkoval členům za vstřícnost a rychlé hlasování. 

.…………….………………………………. 
Ladislav Novák 

předseda Kulturní komise 
 
 
Zapsala: L. Kocourková, tajemnice Kulturní komise, dne 17. listopadu 2020 
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Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Záznam z hlasování Komise pro sport a tělovýchovu provedeného 

dne 16. 11. 2020 způsobem per rollam 
 

 

Hlasování provedli: 

p. Kopal, Ing. arch. Skalická, p. Novák Jar., p. Hollósi, p. Mrklas, Bc. Pelta, Ing. Dubský, 

p. Kalpakcis, MUDr. Man, p. Michalský, p. Polák, Ing. Matek, p. Bartel, p. Němec, 

p. Kolářová 

 

Zapsal : p. Kubsch – tajemník Komise 

 

Body hlasování: 

 1) OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO OBLAST SPORTU a 

TĚLOVÝCHOVY PRO ROK 2021 (rozdělení dle oblastí) 

 2) PENĚŽITÉ DARY – POSKYTNUTÍ NAVÝŠENÝCH FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ PŘÍJEMCŮM VÍCELETÝCH DOTACÍ PRO ROK 2021 

(rozdělení) 

3) DOTAČNÍ PROGRAM SPORT a TĚLOVÝCHOVA CELOROČNÍ 

ČINNOST 2021 (dokumenty a úpravy) 
- znění dotačních programů včetně dokumentů (hodnotící kritéria) 

 

V posledních týdnech bylo téma Dotačních programů 2021 hodně diskutováno, projednáváno a 

upravováno. Odbor humanitní dopracovával další náležitosti (formální, administrativní, 

legislativní) tak, aby obsah dotačních programů (napříč oblastmi) byl v souladu s platnou 

legislativou a „Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN“. Zároveň 

probíhala jednání, která se týkala určení objemu finančních prostředků pro oblast sportu a 

tělovýchovy pro rok 2021 (rozdělení). 

Vzhledem k opatřením a nařízením v souvislosti s epidemií COVID-19 byli členové Komise pro 

sport a tělovýchovu požádáni a instruováni o způsobu hlasování per rollam k dotačním 

programům. Proces zajistil a zadministroval tajemník Komise (začátek hlasování dne 9. 11. 2020, 

ukončení hlasování dne 16. 11. 2020 ve 12.00 hod.). 

Z 16ti členů se 15 členů řádně vyjádřilo a odhlasovalo. 

 

Materiály a dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2021 (včetně úprav v něm, úprav v 

hodnotících kritériích) obdrželi členové Komise pro sport a tělovýchovu elektronicky (mailem) 

dne 9. 11. 2020 k nastudování a seznámení se s nimi. 

 

ad. 1) Komise pro sport a tělovýchovu vítá navýšení finančních prostředků pro sportovní subjekty na 

činnost v roce 2021, neboť vyhlášení nouzového stavu a vydávání mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic výrazně zasáhla oblast sportu a ohrozila činnost 

řady sportovních klubů, které se musejí díky dopadům těchto opatření potýkat s celou řadou 

problémů. Navýšený objem finančních prostředků pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2021 

doporučujeme rozdělit poměrným způsobem mezi příjemce Víceletých dotací a Dotační program 

na podporu celoroční činností. Současně doporučujeme nevyhlašovat Dotační program na 

podporu akcí z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. Finanční prostředky, které 

obsahoval v letech předchozích doporučujeme rozdělit následujícím způsobem: vyčlenit 

300 000 ,- Kč jako Rezervu COVID-19 a zbývající část tj. 390 000,- Kč navrhujeme opět rozdělit 

poměrným způsobem mezi příjemce Víceletých dotací a Dotační program na podporu celoroční 

činnosti. V rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti doporučujeme zahrnout do 

celoroční činnosti sportovních klubů/ TJ i pořádání sportovních akcí. 
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Usnesení č. 3/2020 (Hlasování 14-0-1) 

Komise pro sport a tělovýchovu 

doporučuje,  

objem finančních prostředků pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2021 ve výši 9 000 000,- Kč 

rozdělit následujícím způsobem: 

Víceleté dotace 5 486 000,- Kč 

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a 

tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 
3 214 000,- Kč 

Rezerva COVID-19 300 000,- Kč 

 

 

ad. 2) Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém zasedání dne 20. 2. 2020 rozhodlo o poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací na činnost v letech 2020 – 2023 pro 11 sportovních subjektů. Na 

svém zasedání dne 21. 5. 2020 Zastupitelstvo města s ohledem na vyhlášený nouzový stav na 

území České republiky a očekávané závažné výpadky příjmů rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou revokovalo předchozí usnesení a rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací 

na činnost v letech 2020 – 2023 se sníženými částkami pro rok 2020. Vzhledem k tomu, že není 

možné předpovědět další možný vývoj pandemie COVID - 19, rozsah i dopad vyhlašovaných 

opatření a ani vývoj finanční situace města, doporučujeme v letošním roce navýšené finanční 

prostředky do oblasti sportu rozdělit formou peněžitých darů a neměnit schválené smlouvy o 

poskytnutí účelových neinvestičních dotací na roky 2020 – 2023. Tento způsob řešení je mj. 

výhodný i pro svou nižší administrativní náročnost u příjemce i poskytovatele.  

 

Usnesení č. 4/2020 (Hlasování 14-0-1) 

Komise pro sport a tělovýchovu 

doporučuje,  

poskytnout navýšené finanční prostředky příjemcům Víceletých dotací formou poskytnutí 

peněžitých darů takto: 

Název Výše daru 

Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 255 000,- Kč 

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 123 000,- Kč 

SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 85 000,- Kč 

Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 82 000,- Kč 

ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 63 000,- Kč 

TK Břízky, z.s. 45 000,- Kč 

FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s. 42 000,- Kč 

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s. 39 000,- Kč 

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s. 17 000,- Kč 

JIZERSKÁ, o.p.s. 34 000,- Kč 

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 13 000,- Kč 

    

CELKEM K ROZDĚLENÍ 798 000,- Kč 
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ad. 3)  

 

Usnesení č. 5/2020 (Hlasování 13-0-2) 

Komise pro sport a tělovýchovu  

schvaluje, 

úpravu znění „Dotačního programu“ na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 a to následujícím způsobem: 

• Maximální výše požadované dotace bude v dotačním programu navýšena na částku 300.000,- 

Kč; 

• rozšíření důvodu podpory o realizaci sportovních a tělovýchovných akcí na území SMJN; 

• upřesnění a úprava bodu nezpůsobilé náklady; 

• úprava okruhu žadatelů – rozšíření o příjemce víceleté dotace na úpravu lyžařských tratí; 

• specifická hodnotící kritéria v oblasti provozní nákladovosti budou rozšířena o: Vlastnictví 

zázemí (7 b.) a Úhradu nájmů a pronájmů zázemí (3 b.) a dojde k upřesnění terminologie; 

• úprava přepočítávací tabulky v oblasti počtu získaných bodů pro stanovení výše dotace. 

 

 

Usnesení č. 6/2020 (Hlasování 14-0-1) 

Komise pro sport a tělovýchovu  

schvaluje a doporučuje, 

ke schválení znění „Dotačního programu“ na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a 

tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021, včetně hodnotících 

kritérií pro rok 2021. 

 

 

Pan Kopal děkuje členům za rychlé hlasování. 

 

Další jednání komise: (termín bude upřesněn). 
 
Dne 17. 11. 2020 zapsal Kubsch Jiří 

 

 

    ………….……………………..…. 
        Vladimír Kopal 

     (předseda komise) 
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