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Článek 1 
P r e a m b u l e  

(1) Tato pravidla upravují podmínky pro poskytování dotací (programových 
a individuálních), stanovují obecné postupy, kterými se řídí orgány města v celém 
schvalovacím procesu poskytování dotací z rozpočtu města Králíky. Jsou vydávána 
v souladu s ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
(dále jen „zákona o obcích“, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákona o územních rozpočtech“), 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění 
(dále jen „zákona o finanční kontrole“) včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění (dále jen 
zákona o kontrole).  

(2) Pravidla stanovují postupy související se sledováním hospodárnosti, účelnosti 
a efektivity vynakládaných veřejných prostředků při současném důrazu na 
transparentnost celého procesu poskytování dotací. Příslušné orgány poskytovatele 
dotace se na všech úrovních procesu řídí vnitřními předpisy města Králíky, zejména 
směrnicí „Kontrolní řád.  

Článek 2 
Z á k l a d n í  u s t a n o v e n í  

(1) Aktivity, na které jsou využívány dotace, musí sloužit občanům města Králíky. 
Dotace jsou zaměřeny zejména na veřejně prospěšné aktivity občanů, spolků, 
organizací a jiných subjektů, přičemž prostředky jsou určeny nejen jejich členům 
a speciálním cílovým skupinám, ale i široké veřejnosti. K typickým charakteristikám 
těchto aktivit patří vysoký podíl dobrovolné práce a neziskovost. 

(2) Dotace jsou městem Králíky poskytovány na základě podání žádosti do 
vyhlášeného Programu pro poskytování dotace (programové dotace) a na základě 
individuální žádosti (individuální dotace). Dotace se poskytují ve smyslu ustanovení 
čl. 3, 4,  a 5 těchto pravidel s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 
písm. b) zákona o územních rozpočtech. Konzultace k jednotlivým typům dotací 
a vyhlášeným programovým dotacím poskytují příslušné odbory MěÚ Králíky. 

(3) Programem pro poskytování dotací (dále jen „Program“) je souhrn věcných, 
časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem 
v Programu.  

(4) Vyhlašované Programy musí být v souladu se strategickými záměry města 
a regionu.  

(5) Jednotlivé Programy vyhlašuje Rada města Králíky (dále jen „RM“) pro příslušný 
kalendářní rok. Individuální dotace jsou poskytovány průběžně v rámci schváleného 
rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.  

(6) Tato pravidla se netýkají: 

a) dotací poskytovaných na základě zvláštního zákona (např. zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, v platném znění atd.); 

b) dotací z fondů města Králíky (např. Fond památkové péče města Králíky); 

c) dotací poskytovaných v rámci Programu Regenerace městské památkové zóny 
Králíky; 

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); 
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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 finančních darů dle zákona o obcích, v případě, že další užití 
poskytnutých prostředků není jakkoli cíleně vázáno ani není sledováno jejich 
užití;  

g) poskytování návratné finanční výpomoci dle zákona o územních rozpočtech; 

h) členských příspěvků na náklady činnosti dobrovolného svazku obcí, členských 
příspěvků na členství v jiných sdruženích měst a obcí (např. Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska atd.). 

(7) Dotaci je možno poskytovat právnickým i fyzickým osobám (dále „žadatelé“). 
Dotace se poskytují v souladu se zákonem o územních rozpočtech. Na postup při 
poskytování dotací podle zákona o územních rozpočtech se použije zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

(8) Na dotaci není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nevyhoví-li 
poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti ve smyslu ustanovení § 10a odst. 4 zákona 
o územních rozpočtech. 

(9) Dotace nebudou poskytnuty žadatelům, kteří dluží finanční prostředky městu Králíky 
nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak orgánům 
státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům 
sociálního zabezpečení. Dotaci podle těchto zásad nelze poskytnout politickým 
stranám a politickým hnutím založeným podle zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách, v platném znění. 

Článek 3 
T y p y  d o t a c í  

(1) Dotace s finanční spoluúčastí žadatele, kdy výpočet částky dotace je procentuálním 
vyjádřením části uznatelných výdajů na realizaci předkládaného projektu. 
Podmínkou poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele na projektu. 
Schválená dotace je poskytnuta po vyúčtování projektu, u větších projektů lze 
čerpat podporu zálohově.  V případě poskytnutí nižší částky, než je žádáno, může 
být po dohodě s poskytovatelem dotace odpovídajícím způsobem ponížena celková 
výše finančních nákladů na realizovaný projekt.  

(2) Dotace poskytnutá paušální částkou, kdy se část nákladů, případně celá dotace, 
vyúčtovává paušální částkou určenou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Jedná se 
o dotaci určenou zejména na účelové aktivity organizací, které vyvíjejí veřejně 
prospěšnou činnost na území města (např. Linka důvěry, SONS, Konfederace 
politických vězňů, Tyfloservis atd.), organizace provozující činnost s mládeží a také 
na akce, kde je město spolupořadatelem, či partnerem. Mezi příjemce dotace jsou 
zařazeny i organizované tělovýchovné jednoty (dotace na činnost), organizace 
zajišťující práci s mládeží (dotace na činnost – práce vedoucích kroužků). 

(3) Přímá dotace – finanční příspěvek bez spoluúčasti žadatele se poskytuje zpravidla 
na akce propagující a reprezentující město Králíky v České republice i zahraničí, na 
akce se záštitou města, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění 
za významný úspěch a na řešení mimořádné situace, dotace na akci nebo činnost 
v rámci dosažení určitého cíle, aktivity, na které nelze použít jinou formu dotace.  
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Článek 4 
O b l a s t i  d o t a c í  

(1) Dotace v oblasti sportu (podpory činnosti sportovních organizací a podpory 
neorganizovaných sportovních aktivit včetně práce s mládeží při rozvoji sportovní 
základny). 

(2) Dotace v oblasti kulturního a společenského života. 
(3) Dotace v oblasti práce s mládeží (s výjimkou bodu č. 1 tohoto článku). 
(4) Dotace v oblasti podpory činnosti nestátních neziskových organizací (s výjimkou 

kulturních, sportovních aktivit dle výše uvedených bodů č. 1 a 2 tohoto článku 
a s výjimkou aktivit dle bodu č. 5 tohoto článku). 

(5) Dotace v oblasti podpory sociálních a zdravotnických projektů. 

Článek 5 
Z á k l a d n í  p r a v i d l a  p r o  v y h l á š e n í  p r o g r a m o v ý c h  d o t a c í  

(1) Na základě ustanovení čl. 2 odst. 5 RM stanoví na příslušný kalendářní rok 
jednotlivé oblasti programových dotací včetně rozpisu finančních prostředků na 
vyhlášené Programy. 

(2) RM má právo přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými kategoriemi 
dotačních titulů z důvodu nerovnoměrného čerpání v jednotlivých kategoriích, 
případně vyhlásit další kolo pro rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků. 

(3) Dotaci lze obecně poskytnout zejména na: 
a) materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu 

b) služby; 

c) pronájem prostor a techniky; 

d) náklady spojené s propagací projektu; 

e) ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem (např. startovné, 
náklady na dopravu, věcné ceny do soutěží atd.).  

(4) Dotaci nelze poskytnout zejména na: 
a) dohody o pracovní činnosti, mzdy, platy s výjimkou dotací poskytnutých v oblasti 

práce s mládeží dle čl. 4 bod 1), čl. 4 bod 3), zejména se jedná o práci trenérů, 
vedení kroužků mládeže a čl. 4 bod 5) na mzdy pracovníků poskytovatelů 
sociálních služeb zapsaných do rejstříku sociálních služeb atd.); 

b) stravné a cestovní výdaje smluvním subjektům zajišťujícím realizaci projektu; 

c) výdaje na pohoštění a stravování v restauračních zařízeních; 

d) alkoholické nápoje; 

e) dary; 

f) komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo výše uvedené propagace 
projektu) zaměřené na vytváření zisku (netýká se organizace pobytových 
programů pro děti a mládež); 

g) náklady prokazatelně nesouvisející s projektem; 

h) na sankční poplatky, pokuty atd. 

(5) Bližší specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena u vyhlášených 
jednotlivých Programů. 
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Článek 6 
Ž a d a t e l  

(1) Žadatel musí splňovat podmínky vymezené u jednotlivých druhů dotací dle 
vyhlášeného Programu. 

(2) Žadatel o individuální dotaci musí mít sídlo, místo podnikání anebo bydliště na 
území města Králíky anebo na jeho území projekt realizuje, případně projekt slouží 
občanům města. 

Článek 7 
P o d á v á n í  ž á d o s t í  

(1) Žádosti o programovou dotaci se podávají na předepsaném formuláři (včetně 
požadovaných příloh), který je součástí vyhlášeného programu. Žádosti 
o individuální dotaci pro příslušný kalendářní rok jsou podávány na formuláři, který 
tvoří přílohu těchto pravidel. Na příslušný kalendářní rok je vyhlášen termín pro 
podávání žádostí o dotaci v rámci jednotlivého vyhlášeného Programu. 

(2) Vzor žádosti o dotaci obdrží žadatel na příslušném odboru Městského úřadu Králíky 
(dále jen „MěÚ“) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.kraliky.eu. 

(3) Vyplněnou žádost o dotaci včetně požadovaných příloh lze kromě listinné podoby 
také zaslat elektronicky: 

a) elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky Města 
Králíky (identifikátor datové schránky kf6btex) s označením předmětu zprávy: 
„Zadost_dotace_Kraliky“¨ 

b) elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem žadatele do mailové schránky 
MěÚ (identifikace mailové schránky kraliky@orlicko.cz) s označením předmětu 
zprávy: „Zadost_dotace_Kraliky“ 

c) elektronicky do mailové schránky MěÚ (identifikace mailové schránky 
kraliky@orlicko.cz) s označením předmětu zprávy. „Zadost_dotace_Kraliky“. 
V případě zaslání žádosti elektronicky musí žadatel nejpozději do pěti 
následujících kalendářních dnů zaslanou žádost potvrdit, popřípadě doplnit 
některým z řádných způsobů tak, aby mohla být zahájena předběžná 
veřejnosprávní kontrola.  

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván příslušným odborem MěÚ 
k doplnění žádosti se stanovením termínu k odstranění nedostatků. V případě 
nesplnění této podmínky bude neúplná žádost z programu vyřazena. 

(4) Žádosti o dotace v oblasti sociální a zdravotnictví jsou předkládány k posouzení 
odboru OSVZ.  

(5) Seznam požadovaných dokladů může být v rámci vyhlášených dotačních programů 
dále doplněn dle jejich konkrétní povahy.  

(6) Příslušné odbory zpracují pro rozhodnutí RM návrh rozpisu podpory pro jednotlivé 
Projekty. V hodnocení žadatele o dotaci předávají příslušné odbory MěÚ 
hodnotícímu orgánu poznatky z předchozího období (nesprávné použití finančních 
prostředků, opožděné vyúčtování atd.). 

(7) Poskytovatel si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout, a to jak konkrétnímu žadateli, 
tak i případně žádnému z žadatelů a celé řízení zrušit (v rámci vyhlášeného 
Programu). 

mailto:kraliky@orlicko.cz
mailto:kraliky@orlicko.cz
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(8) K žádosti o dotaci formou přímého příspěvku bez spoluúčasti žadatele přiloží 
žadatel požadované přílohy, v případě požadavku příslušného odboru doplní 
žádost. 

(9) Žadatel spolupracuje s poskytovatelem dotace – poskytuje oprávněným zástupcům 
poskytovatele jakékoli dokumenty související s realizovaným projektem a informace 
pro průběžné nebo následné hodnocení efektivity projektu. 

Článek 8 
S c h v a l o v á n í  d o t a c e  

(1) Udělení dotace jednotlivým žadatelům schvalují, dle zákona o obcích, tyto orgány 
města: do výše 50.000,- Kč RM, nad 50.000,- Kč zastupitelstvo města (dále jen 
„ZM“) na doporučení RM. 

(2) Návrh na poskytnutí přímé dotace zpracovává odpovědný odbor, který jej předkládá 
ke schválení příslušnému orgánu města dle zákona o obcích, po schválení přímé 
dotace příslušným orgánem města je s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace se stanovením poskytnuté částky. 

(3) Informace o přidělených dotacích zveřejňuje příslušný odbor na internetových 
stránkách města Králíky. Informace se dále zveřejní na úřední desce města Králíky. 
Nebude-li dotace žadateli přidělena, bude písemně informován. 

(4) Po schválení dotace příslušným orgánem města je uzavřena s příjemcem dotace 
veřejnoprávní smlouva (dále jen smlouva) o poskytnutí dotace. Podklady smlouvy 
a její realizaci zajišťují příslušné odbory MěÚ.  

Článek 9 
V ý š e  d o t a c e  a  s p o l u ú č a s t  ž a d a t e l e  

(1)  Město Králíky přispívá v rámci programových dotací na určitou část celkových 
nákladů projektu, maximální výše podpory pro jednotlivé kategorie je uvedena ve 
vyhlášeném Programu pro daný kalendářní rok. Celková částka, kterou 
poskytovatel poskytne příjemci dotace, nesmí převýšit maximální výši schváleného 
dotace, ani za předpokladu, že skutečné výdaje projektu převýší odhadovaný 
rozpočet. 

(2) Jsou-li skutečné náklady schváleného projektu nižší než původně naplánované, 
bude podpora snížena dle smluvně dané míry spolufinancování. 

Článek 10 
O s t a t n í  p r a v i d l a  p r o  p ř í j e m c e  d o t a c e  

(1) Příjemce dotace je povinen podat v požadovaném termínu na předepsaném 
formuláři vyúčtování schváleného projektu. V případě podání vyúčtování akce po 
určeném termínu ztrácí žadatel nárok na přiznaný příspěvek. 

(2) Pokud příjemce realizuje projekt v rozporu s účelem, na který byla přislíbena 
dotace, vyhrazuje si poskytovatel právo dotaci neposkytnout. 
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(3) Dotace se poskytuje účelově a lze ji použít jen na úhradu nutných výdajů 
realizovaného programu, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován 
zisk. 

(4) Z dotace lze hradit výdaje nezbytné na realizaci programu, které jsou 
identifikovatelné, účetně zaevidované, ověřitelné a podložené originálními 
dokumenty.  

(5) Příjemce může v průběhu kalendářního roku, ve kterém byl příspěvek schválen, bez 
udání důvodu od pořádání akce odstoupit. Tuto skutečnost je povinen neprodleně 
oznámit poskytovateli dotace.  

(6) Dotace je vyplacena po ukončení akce při jejím vyúčtování buď formou výplaty 
v hotovosti, nebo převodem na účet příjemce podpory, případně u dlouhodobých 
projektů může být vyplácena zálohově. 

(7) Při realizaci schváleného projektu lze v přímé souvislosti s jeho realizací použít 
oficiální znak města Králíky, pokud je užití znaku města uvedeno v žádosti o dotaci. 

Článek 11 
Z á s a d y  k o n t r o l y  

(1) Poskytovatel je oprávněn a povinen provádět kontrolu využití poskytnutých dotací. 
Veřejnosprávní kontrola je prováděna dle Kontrolního řádu města Králíky v souladu 
s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
Poskytovatel dotace má právo posoudit využití dotace jak během jejího 
poskytování, tak i následně. 

(2) Předběžná veřejnosprávní kontrola  

a) Kontrolu provádí příslušný odbor MěÚ, který zajišťuje administraci konkrétního 
dotačního titulu. Předmětem kontroly budou zejména skutečnosti uvedené na 
formuláři žádosti včetně kontroly požadovaných příloh.  

b) Dotace nemůže být poskytnuta, pokud budou zjištěny následující skutečnosti: 
- žadatel (právnická osoba) právně neexistuje, nebo osoba, která jedná za 

žadatele, není k tomuto jednání oprávněna; 

- žadatel (právnická osoba) nevede řádně účetnictví; 

- žadatel je dlužníkem města, případně dlužníkem organizace zřizované 
městem; 

- žadatel je v úpadku (insolvence, konkurz nebo vyrovnání); 

- bankovní účet, na který má být zaslána dotace není ve vlastnictví žadatele; 

- ostatní skutečnosti, které mohou vést k neúčelnému, nehospodárnému nebo 
neefektivnímu hospodaření s prostředky poskytovanými z veřejných zdrojů 
nebo k jejímu vynaložení v rozporu se zákonem. 

c) Zápis o provedené předběžné veřejnosprávní kontrole je přílohou formuláře 
žádosti. 

(3) Průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu provádí odbor MěÚ Králíky 
uvedený v organizačním řádu MěÚ Králíky. 
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(1) Nabytím účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti Pravidla číslo 
PP/205/P/2016 ze dne 08. 02. 2016, schválená ZM pod číslem jednacím. 
ZM/2016/02/026. 

(2) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 15.05.2017, 
usnesením č. ZM/2017/04/058.    

(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

 

Jana Ponocná, v.r.               Mgr. Martin Hejkrlík, v.r. 

starostka města Králíky     místostarosta města Králíky 


