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Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 5/2018 

 

 
 

Poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem v rámci dotačních programů 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

1. Tento předpis upravuje způsob poskytování finanční dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtu města Dvůr Králové 
nad Labem, na stanovený účel.  

2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, 
v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 9 odst. 
2, § 11 odst. 3 a 4, § 13 a § 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Oprávnění žadatelé jsou blíže specifikováni v aktuálně vyhlášených dotačních programech 
města. 

3. Právnické osoby dokládají aktuální výpis z veřejného rejstříku, kde je možné vyčíst všechny potřebné údaje vč. 
statutárního orgánu (oprávněné zastupující osoby). Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou řádně 
registrováni ve veřejném rejstříku. 

4. Poskytování dotací je v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Podpora může být poskytnuta v režimu „de minimis“. Postupováno bude v souladu s aktuálním vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis.  

6. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči 
městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním 
společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se 
splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení.  

Článek 2 
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Vymezení okruhu příjemců 

1. Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou 
v zájmu města a občanů města. 

2. Dotace podle tohoto předpisu není určena: 

a) příspěvkovým organizacím, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad Labem, 

b) akciové společnosti města Dvůr Králové nad Labem, 

c) politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
hnutích, ve znění pozdějším předpisů, 

d) organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky státu, 
příspěvkovým organizacím zřízených organizačními složkami státu a státním podnikům, 

3. Příjemci dotace musí projekt realizovat ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad 
Labem nebo výstupy realizovaného projektu musí být na tomto území využity.  

Článek 3 

Poskytování dotací v rámci vyhlášených dotačních programů  

1) Dotační programy včetně jejich podmínek vyhlašuje Rada města Dvůr Králové nad Labem, zpravidla jednou 
ročně. Administraci dotací zajišťuje odbor školství, kultury a sociálních věcí (dále jen ŠKS). 

2) Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost, akci nebo službu, které 
jsou v zájmu města a občanů města, a to v souladu s vyhlášeným dotačním programem, které působí zejména 
v oblasti: 

a) tělovýchovy a sportu, 

b) kultury, naplňování volného času občanů, vzdělávání, 

c) služeb souvisejících se sociální oblastí, 

d) pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb, 

Článek 4 
Účel poskytování dotace v rámci dotačních programů  

Dotace se poskytuje v následujících dotačních programech:  

a) na podporu veřejně prospěšných aktivit, a to zejména v oblastech: 

 kultury, činnost spolků 

 činnosti s mládeží, využití volného času, jednorázové akce 

 vzdělávání a vědy 

b) na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí, zaměřených na volnočasové aktivity, pomoc a integraci:  

 zdravotně postižených osob,  

 seniorů, 

 rodin s dětmi, 

 osob v tíživé životní situaci. 

 

c) na podporu tělovýchovy a sportu se poskytují: 
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 na činnost sportovních oddílů, 

 na pořádání sportovních akcí. 

d) na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na 
území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem.  

Článek 5 
Možnosti využití dotace 

1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit 

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: 

a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a 
podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, 
kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek), 

b) služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby), 

c) úhrada přednášejícím odborníkům, školitelům, 

d) odměna umělcům za vystoupení, 

e) věcné ceny pro účastníky akcí, 

f) tisk propagačních materiálů. 

Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: 

a) mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), 

b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí 
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč, dlouhodobým 
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena 
vyšší než 60.000 Kč), 

c) telekomunikační služby (telefony, internet), 

d) pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky akcí, 

e) pokuty, sankce, 

f) splátky finančních závazků a leasingové splátky, 

g) odměny statutárních orgánů právnických osob, 

h) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

2) Dotace na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí  

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: 

a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a 
podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury 
za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.), 

b) služby (nájemné, poštovní služby, vzdělávání, jiné ostatní služby), 

c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své 
zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: 

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí 
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč, dlouhodobým 
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena 
vyšší než 60.000 Kč), 

b) pohoštění a dary, 
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c) pokuty, sankce, 

d) splátky finančních závazků a leasingové splátky, 

e) odměny statutárních orgánů právnických osob, 

f) rekreační pobyty, 

g) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 

h) telekomunikační služby.(telefony, internet) 

3) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu  

 Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje:  

 činnost sportovních oddílů 

a) nájemné, provozování a drobná údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu, 

b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu,   

c) startovné, registrační poplatky, 

d) rozhodčí, školení trenérů, zdravotní zajištění zápasů, 

e) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy,  

f) propagace, výlep plakátů,  

 na pořádání sportovních akcí 

a) nájemné,  

b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu,   

c) startovné, 

d) rozhodčí,  

e) propagace, výlep plakátů,  

f) věcné ceny pro účastníky soutěží. 

 Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: 

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

b) telekomunikační služby (telefony, internet), 

c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), 

d) pokuty, sankce, 

e) splátky finančních závazků a leasingové splátky, 

f) odměny statutárních orgánů právnických osob, 

g) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

4) Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí 
na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. 
jejich částí. 

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: 

a) částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, 
rekonstrukce kamenných prvků atd.), 

b) částečnou obnovu částí městských hradeb. 

Článek 6 
Vyhlášení dotačního programu 

1) Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále také jako „RM“) rozhodne na základě návrhu odboru ŠKS o 
vyhlášení dotačního programu. Dotační program musí být zveřejněn nejpozději 30 dnů před začátkem lhůty pro 
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podání žádosti způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce městského úřadu, zároveň je zveřejněn 
minimálně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem.  

2) O vyhlášení dotačního programu, termínech pro podání žádosti a ostatních náležitostech informuje odbor ŠKS 
na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a způsobem v místě obvyklém (internet, Noviny 
královédvorské radnice). 

3) Vyhlášení dotačního programu bude obsahovat náležitosti specifikované v zákoně 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek 7 

Žádost o poskytnutí dotace 
1) Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, odboru ŠKS.  

2) Součástí žádosti jsou povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený dotační program. 

4) Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (v listinné podobě) ve 
stanovených termínech a formulář žádosti bude zaslán i v elektronické podobě e-mailem na kontakty uvedené 
ve vyhlášení dotačních programů. 

5) Odbor ŠKS kontroluje správnost došlých žádostí a jejich příloh. Nebude brát zřetel na žádosti podané po 
stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné náležitosti. 

6) Odbor ŠKS připraví podklady pro:  

a) kulturní komisi RM - dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit,  

b) sociální komisi RM – dotace na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí, 

c) sportovní komisi RM – dotace na podporu tělovýchovy a sportu  

d) památkovou komisi RM - dotace na obnovu vnějšího pláště objektů. 

7) Při jednání jednotlivých komisí bude vždy účasten pracovník odboru ŠKS, v případě, že není členem, s funkcí 
poradní. 

8) Odbor ŠKS předloží návrhy komisí na rozdělení dotací RM na její nejbližší schůzi, s návrhem veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace. 

9) O poskytování dotace do výše 50.000 Kč rozhoduje rada města;  o poskytnutí dotací nad 50.000 Kč rozhoduje 
zastupitelstvo města (dále jen „ZM“).  

10) Po schválení RM, případně ZM, je dotace poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.  

11) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí odbor ŠKS bez zbytečného 
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

12) Odbor ŠKS předá odboru rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen „RAF“) příkaz 
k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy starostou města. 
Výjimkou jsou dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a na obnovu městských hradeb. Příkazcem operace je 
vždy vedoucí odboru ŠKS. 

13) Odbor RAF vyplácí dotace podle termínů uvedených ve smlouvách. 

14) Odbor ŠKS zveřejní smlouvy v souladu s § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 8 
Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, 
nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 

Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí 



 

 6 

1) Po ukončení prací na obnově vnějšího pláště nebo obnově hradeb podá vlastník objektu odboru ŠKS oznámení o 
ukončení prací na této obnově objektu včetně kopií účetních dokladů týkajících se této předmětné obnovy 
objektu nebo hradeb. 

2) Odbor ŠKS zhodnotí, zda byla obnova vnějšího pláště nebo hradeb provedena v souladu se závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. Po kontrole všech náležitostí bude dotace vyplacena žadateli. 

3) V případě, že nebude obnova fasád nebo hradeb, resp. jejich částí, provedena v souladu se závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, bude žadatel o dotaci vyzván odborem ŠKS k nápravě. Dotace bude poskytnuta až 
po opětovném zhodnocení orgánu státní památkové péče všech odpovídajících prací na obnově fasády či části 
hradeb.  

4) Odbor ŠKS předá odboru RAF příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 30 pracovních dnů od 
oznámení orgánu státní památkové péče, že obnova byla provedena v souladu se závazným stanoviskem.  

Článek 9 
Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 

1) Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé dotace stanovená minimálně ve výši 
3.000 Kč, maximálně ve výši 50.000 Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 

2) Výše dotace na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí je pro jednotlivé dotace stanovena minimálně ve 
výši 3.000 Kč, maximálně ve výši 50.000 Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 
%.  

3) Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu: 

a) činnost sportovního oddílu je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města, 

b) pořádání jednorázových sportovních akcí – je pro jednotlivé dotace stanovená minimálně 3.000 Kč, 
maximálně ve výši 50.000 Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %.  

4) Maximální výše dotace města na obnovu vnějšího pláště objektů a hradeb je omezena pouze rámcem celkové 
výše rozpočtové položky v rozpočtu města. Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu a obnovu městských 
hradeb se poskytují v minimální výši 20.000 Kč. Výše dotace nesmí přesáhnout 75 % z celkových nákladů na 
obnovu. 

Článek 10 
Vyúčtování dotace  

1) Dotace se považuje za zálohovou, a to až do jejího konečného vyúčtování. 

2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní používání finančních prostředků v souladu s účelem, na 
který byly poskytnuty. Vede o jejich použití řádnou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví, v souladu se 
zákonem č. 563/1991/ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pak výdaje vede odděleně pomocí 
analytických účtů, středisek případně zakázek (akcí). Pokud není příjemce povinen vést daňovou evidenci nebo 
účetnictví, použití dotace doloží doklady o platbách v časové posloupnosti.  

3) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise, který bude součástí 
vyhlášení dotačního programu, s přiložením všech požadovaných příloh v tištěné podobě prostřednictvím 
podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to u jednotlivých akcí k datu uvedeném ve smlouvě o 
poskytnutí dotace.  

4) Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté městem ve lhůtě uvedené ve 
smlouvě. 

5) Odbor ŠKS u předloženého vyúčtování provede následnou kontrolu formálních náležitostí (např. zda poskytnutá 
dotace je doložena doklady v plné výši, doložené doklady se týkají rozsahu účelu sjednaného ve smlouvě, 
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čerpání dotace bylo ve sjednaném termínu, dodržení termínu předložení vyúčtování, doložení dokladů, 
příloh, ověření podpisů příjemce dotace, dodržení souladu projektu s cílem dotačního programu 
apod.), ze které odpovědný pracovník pořídí zápis.  

6) V případě zjištění, že dotace nebyla použita na účel vymezený smlouvou nebo pokud projekt, popř. činnost, 
akce, služba, nebyly realizovány, je příjemce povinen postupovat podle ustanovení uvedených ve smlouvě.  

7) V případě, že kontrolou bude zjištěna jiná nesrovnalost viz bod 6 tohoto článku, bude odborem ŠKS příjemce 
vyzván k nápravě či doplnění do určitého termínu. Pokud příjemce nápravu neučiní, bude formou interního 
sdělení postoupeno odboru RAF k dalšímu řízení tj. daňové řízení, kterým je možno stanovit odvod a penále, 
příp. vymáhat odvody exekučně. V případě, že odbor ŠKS bude mít podezření na nesrovnalosti či porušení 
rozpočtové kázně, podá podnět starostovi města, k zabezpečení komplexní kontroly Organizační složkou 
kontroly a interního auditu. V případě zjištění, která budou zakládat zahájení daňového řízení, bude protokol 
z kontroly postoupen odboru RAF.   

8) Ustanovení bodů č. 1, 5 a 6 tohoto článku se nevztahují na dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 
nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí) 

Článek 11 
Kontrola poskytnutých dotací 

1) Řídící kontrola se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb., a 
příslušným ustanovením pokynu starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města 
Dvůr Králové nad Labem v platném znění. 

2) Následnou veřejnosprávní kontrolu na vybraném vzorku, dodržování podmínek poskytnutí dotace, čerpání a 
vyúčtování dotace provádí Organizační složka kontroly a interního auditu, přímo u příjemce dotace na podnět 
starosty města. 

3) Při zjištění porušení rozpočtové kázně, bude odborem RAF udělena sankce dle smluvních ujednání a platných 
právních předpisů. 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města pod č. usnesení Z/28/2018 - 2. ZM ze dne 06.12.2018 
a nabývá účinnosti dnem 07.12.2018. 

2) Schválením tohoto vnitřního předpisu se ruší: vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2015 
Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Ing. Jan Jarolím, v. r. 

starosta města 


