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 Zásady pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro  poskytovatele sociálních 

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

 

 

I. Všeobecná ustanovení  

 

1. Tyto Zásady stanoví postup při poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) k financování běžných nákladů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb. Tato dotace je poskytnuta SMJN v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 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.  

 

2. Na dotaci není právní nárok.  

 

3. Dotace nebude poskytnuta žadatelům, kteří dluží finanční prostředky SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak orgánům státní správy, územním 

samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení. 

 

4. Objem finančních prostředků dotačního programu na podporu sociálních služeb je 

vymezen ve schváleném rozpočtu SMJN. 

 

5. Podmínky poskytnutí dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky, které poskytovatel 

dotace obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo Národního fondu, musí 

být v souladu s podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace peněžní prostředky 

poskytnuty. 

 

 

II. Poskytování dotací  

 

1. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM) na základě doporučení Komise 

humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou a Řídicí skupiny komunitního 

plánování schválí dotační program na podporu sociálních služeb z rozpočtu SMJN (dále jen 

dotační program) včetně pravidel pro poskytování dotací. 

 

2. Po schválení v ZM je dotační program včetně jeho pravidel a termínu pro podávání žádostí 

o dotaci veřejně vyhlášen. 
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3. Žádost o dotaci se podává na formuláři pro příslušný program spolu s požadovanými 

přílohami. Formulář je k dispozici na webových stránkách SMJN. 

 

4. V případě, že organizace žádá o dotaci z rozpočtu SMJN na poskytování více sociálních 

služeb, podá na každou sociální službu samostatnou žádost.  

 

5. Magistrát města Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN) ověří u předložené žádosti její 

formální náležitosti, vč. zákonem předepsané registrace právnické osoby, registraci 

poskytovatele sociálních služeb atd.  V případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.  

 

6. Řídicí skupina komunitního plánování ověří opodstatněnost žádosti (tzn. soulad 

s podmínkami a kritérii uvedenými v dotačním programu). 

Po vyhodnocení žádostí Řídicí skupina zpracuje protokol hodnocení, který bude obsahovat: 

- způsob hodnocení žádostí 

- seznam vybraných žádostí včetně výše navržené dotace pro jednotlivé žadatele 

- seznam vyřazených a nepodpořených žádostí se zdůvodněním 

- usnesení Řídicí skupiny s výsledkem hlasování 

Protokol bude podepsán všemi členy Řídicí skupiny, kteří hodnocení prováděli.  

Následně předloží k projednání Komisi humanitní a sociální péče návrh na poskytnutí dotace 

pro jednotlivé žadatele.  

 

7. Komise humanitní a sociální péče a Řídicí skupina komunitního plánování může 

k projednávání žádostí přizvat i odborníky z řad veřejnosti.  

 

8. Návrh na poskytnutí dotací pro jednotlivé žadatele bude předložen k projednání Radě 

města (dále RM) nebo ZM. 

 

9. Po schválení v RM nebo ZM uzavře město s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace.  

 

10. Nebude-li žádosti vyhověno, bude o tom žadatel bez zbytečného odkladu informován, 

společně s uvedením důvodu nevyhovění. 

 

11. Poskytnutí dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v období 

následujících.  

 

 

III. Použití poskytnutých finančních prostředků  

 

1. Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. Dotace se poskytuje 

vždy pouze na úhradu vlastních nákladů realizované sociální služby v kalendářním roce, 

na který je dotace schválena. Výjimkou může být poskytnutí dotace na úhradu energií 

dle fakturačního období /tj. zahrnutí úhrad energií z předchozího roku/. 

 

 

2.  Správné použití poskytnutých prostředků a plnění věcných ujednání obsažených 

ve smlouvě o poskytnutí dotace kontroluje MMJN ve spolupráci s Řídicí skupinou 

komunitního plánování. Zjistí-li, že dotace není správně používána či podmínky smlouvy 

nejsou plněny, navrhne postup směřující k nápravě nebo uplatnění smlouvou stanovených 

sankcí. 
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3. Příjemce nesmí převést poskytnuté finanční prostředky či jejich část na jiné právnické či 

fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady nákladů spojených s realizací předmětné 

sociální služby. 

 

4. V odůvodnitelných případech změny struktury rozpočtu předmětné služby, může příjemce 

požádat poskytovatele dotace o změnu rozpisu čerpání dotace. Tato žádost o změnu musí být 

doručena na MMJN nejpozději do 31. října daného roku, tzn. roku, pro který byla dotace 

poskytnuta. Příjemce může předložit u jedné předmětné služby nejvýše jednu žádost o změnu 

rozpočtu v daném kalendářním roce. V případě, že příjemce bude žádat o změnu rozpisu 

u více předmětných služeb, předloží tuto žádost souhrnně k jednomu datu. V případě 

schválení žádosti bude uzavřen dodatek k dané smlouvě. 

 

5. Příjemce dotace je povinen do 15. prosince daného roku písemně poskytovateli doložit 

výši vyčerpané dotace pro předmětnou službu za období 1. -  11. měsíc daného roku, a to 

formou předložené účetní sestavy. 

 

6. Příjemce dotace je povinen vést o použití dotace zvláštní evidenci a předložit finanční 

vypořádání dotace nejpozději do 31. ledna roku následujícího na předepsaném formuláři. 

Příjemce dotace je povinen předložit Závěrečnou hodnotící zprávu a související účetní 

doklady pro každou předmětnou sociální službu odděleně. Formulář je k dispozici na oddělení 

sociálních služeb MMJN a na webových stránkách SMJN.   

 

7. Při finančním vypořádání dotace příjemce předloží úplnou složku účetních dokladů, které 

prokazují čerpání finančních prostředků, a to ve fotokopii.  

 

8. Příjemce dotace, který nedočerpá poskytnuté finanční prostředky, je povinen vrátit 

nedočerpanou část dotace do 15. února toho roku, který následuje po roce, pro který byla 

dotace poskytnuta. Nevyčerpané finanční prostředky příjemce vrátí s průvodním dopisem 

na účet SMJN.  

 

10. SMJN si vyhrazuje právo kontrolovat použití dotace a v této souvislosti příjemce dotace 

vždy umožní pověřeným pracovníkům MMJN ověřit si veškeré potřebné údaje na originálech 

účetních dokladů a ověřit si správnost jejich zaúčtování v účetnictví příjemce.  

 

11. SMJN si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení účetních dokladů 

(originálů) ke kontrole do sídla MMJN.  

 

12. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy 

rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná souhrnná výše 

poskytnuté dotace a souhrnná výše čerpání v daném účetním období.  

 

13. Příjemce je povinen předložit účetní doklady dle  příslušných ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění a dále dle smluvní dohody příjemce dotace se SMJN. 

 

 

 

 

 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=3&lanG=cs&slozka=819&sit=206&tshowsit=3&
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IV. Zvláštní ustanovení 

 

1. Příjemce poskytnuté dotace se zavazuje k tomu, že při poskytování sociální služby bude 

prezentovat finanční podporu SMJN na svých webových stránkách, dále např. v médiích, 

na propagačních materiálech. Grafické podklady pro prezentaci (logo města) včetně instrukcí 

obdrží příjemce na vyžádání.  

 

2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených v těchto Zásadách či 

ve smlouvě o poskytnutí dotace bude řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění. Výše odvodu za porušení povinností vyplývajících z těchto Zásad či smlouvy je 

upřesněna smlouvou.  

 

3. Příjemce dotace se zavazuje, že na vyžádání poskytne SMJN informace související s jím 

poskytovanou sociální službou.  

 

Tyto „Zásady“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou 

č. 195/2015  ze dne 22. října 2015.   

 

 

Ing. Petr Beitl  

primátor 
 


