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Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 
 

 
 

 

I. Všeobecná ustanovení  
 

1. 

Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou /dále jen SMJN/  fyzickým nebo právnickým osobám na činnosti 

vykonávané v oblasti mládeže, vzdělávání a vědy, tělovýchovy a sportu, kultury, zachování 

kulturního dědictví, podpory rodin, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, 

protidrogových aktivit a ochrany životního prostředí. 

Tyto zásady se netýkají: 

a) dotací na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb dle zák. č.  108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění 

b) dotací a zápůjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

c) dotací poskytovaných v rámci Programu Regenerace městské památkové zóny 

d) dotací poskytovaných dle § 24 odst. 2, § 37 odst. 7,8 a § 46 zákona č. 289/1995 Sb.,  

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/  

e) dotací poskytovaných z programu Podpory obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,  

o státní památkové péči, v platném znění 

f) poskytování návratné finanční výpomoci dle zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

2. 

Dotaci i peněžitý dar je možno poskytovat právnickým a fyzickým osobám /dále žadatelé/.  

Dotace i peněžitý dar se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 128/2000Sb., o obcích /obecní 

zřízení/, v platném znění. 

 

3.  

Na dotaci ani peněžitý dar není právní nárok. 

 

4.  

Dotace ani peněžitý dar nebude poskytnut žadatelům, kteří dluží finanční prostředky 

statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak 

orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům 

sociálního zabezpečení. 

 

5. 

Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele min. ve výši 

20% schválené dotace. 
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6. 

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

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

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

poskytnuty. 

 

 

II. Dotační programy 
 

1. 

Dotace z jednotlivých programů se poskytují v oblastech, vyjmenovaných v bodě I.1. Objem 

finančních prostředků jednotlivých programů je vymezen ve schváleném rozpočtu SMJN. 

  

2. 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou /dále jen ZM/ každoročně na základě doporučení 

komisí Rady města Jablonec nad Nisou /dále jen RM/ schválí jednotlivé dotační programy 

včetně pravidel pro poskytování dotací z daného programu. 

 

3. 

Po schválení v ZM je příslušný program včetně jeho pravidel a termínu pro podávání žádostí 

o dotaci veřejně vyhlášen. 
 

4. 

Žádost o dotaci se podává na formuláři pro příslušný program spolu s požadovanými 

přílohami. Formulář je k dispozici na webových stránkách SMJN a na Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou /dále MMJN/. 

 

5. 

Žádosti projednají příslušné komise RM - oblast vzdělávání a vědy komise pro výchovu a 

vzdělávání, oblast tělovýchovy a sportu komise pro sport a tělovýchovu, oblast kultury 

komise kulturní, oblast zachování nemovitého kulturního dědictví komise městské památkové 

péče, oblast sociální péče a zdravotnictví komise humanitní a sociální péče, oblast prevence 

kriminality a protidrogových aktivit komise prevence kriminality, ochranu životního prostředí 

komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. 

 

6. 

Výše uvedené komise ověřují opodstatněnost žádosti, věrohodnost uvedených údajů, formální 

náležitosti, zákonem předepsanou registraci právnické osoby, předmět její činnosti apod. 

V případě potřeby komise vyzve žadatele k doplnění žádosti.  

Dále komise provedou vlastní hodnocení žádostí v souladu se schválenými pravidly pro 

příslušný program podpory. 

Komise může k projednávání žádostí přizvat i externí odborníky. 

 

7. 

Po vyhodnocení žádostí komise 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 komise s výsledkem hlasování 

Protokol bude podepsán všemi členy komise, kteří hodnocení prováděli.  
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8. 

Po odevzdání protokolů hodnocení bude RM nebo ZM předložen návrh na poskytnutí dotací 

pro jednotlivé žadatele. 

 

9. 

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

smlouvy je formulář pro vyúčtování dotace /viz. článek IV, odst. 4/. 

 

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 obdobích 

následujících. 

 

 

III. Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti 

 

1. 

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního 

příjemce na akce propagující a reprezentující SMJN v České republice i zahraničí, na akce a 

podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou SMJN a na 

mimořádné akce. 

 

2. 

Dotace uvedené v bodě III.1. nebudou poskytovány na účel, který se bude shodovat s účelem 

určeným v dotačních programech /viz článek II/. 

 

3. 

Dotace určené pro konkrétního příjemce jsou na základě jeho žádosti předloženy RM nebo 

ZM. 

 

4. 

Po schválení RM nebo ZM uzavře město s příjemci smlouvu o poskytnutí dotace. Přílohou 

smlouvy je formulář pro vyúčtování dotace /viz článek IV, odst. 4/. 

 

5. 

Nebude-li individuální žádosti vyhověno, bude o tom žadatel bez zbytečného odkladu 

informován, společně s uvedením důvodu nevyhovění. 

 

 

IV. Použití poskytnutých finančních prostředků 
 

1. 

Dotace se poskytují vždy pouze na úhradu vlastních nákladů vynaložených na realizaci účelu 

dotace 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/. 
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2. 

Ve smlouvě je uveden účel poskytnutí a vymezeno, na co lze prostředky použít. Účel  

a vymezení použití finančních prostředků musí být v souladu s podmínkami dotačního 

programu, žádostí o dotaci a usnesením RM nebo ZM, kterým bylo poskytnutí finančních 

prostředků schváleno. 

 

3. 

Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná  

o úhradu spojenou s realizací účelu dotace, na který byly prostředky poskytnuty. 

 

4. 

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

dotace do 15. 12. daného roku a v odůvodněných případech nejpozději do 31. 1. roku 

následujícího na předepsaném formuláři, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno 

jinak. 

Příjemce, který nedočerpá poskytnuté finanční prostředky, je povinen vrátit nedočerpanou 

část dotace do 15. února roku následujícího, pro který je poskytnuta. 

 

5. 

Příjemce poskytnuté dotace se zavazuje k tomu, že při pořádání akce, realizaci investiční 

výstavby, provozu zařízení či jiné formě využití dotace uvede na reklamních a obdobných 

materiálech, v reklamních spotech v tisku, rozhlase, televizi či jiném médiu skutečnost  

o finanční spoluúčasti SMJN. Grafické podklady pro prezentaci /logo města/ včetně instrukcí 

obdrží žadatel na vyžádání. 

 

6. 

Správné použití poskytnutých prostředků a plnění věcných ujednání obsažených ve smlouvě  

o poskytnutí dotace kontroluje MMJN. Zjistí-li, že dotace není správně používána a podmínky 

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

stanovených sankcí. 

 

7. 

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 zák. č. 

250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše odvodu 

za porušení povinností vyplývajících z těchto Zásad či smlouvy je upřesněna smlouvou. 

 

 

V. Poskytování peněžitých darů 
 

1. 

Primátor města může na základě návrhu některého z členů ZM, komise RM, příslušného 

odboru magistrátu nebo na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby navrhnout RM nebo 

ZM ke schválení poskytnutí peněžitého daru. 

 

2. 

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující SMJN v České 

republice i zahraničí, na akce se záštitou SMJN, na účast na významné mezinárodní soutěži, 

jako ocenění za významný úspěch a na řešení mimořádné situace. 
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3. 

Návrh na poskytnutí peněžitého daru je předložen ke schválení příslušnému orgánu města 

/RM, ZM/. 

 

4. 

Po schválení peněžitého daru RM nebo ZM je s žadatelem uzavřena darovací smlouva. 

 

 

„Zásady“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou  

č.           dne 19. března 2015. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Beitl 

primátor města 


