
Vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit 
v roce 2022 

Dotační program je vyhlášen v souladu s vnitřním předpisem města č. 5/2018 Poskytování dotací 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v rámci dotačních programů 

1. Účel poskytování dotace   

1. Účelem poskytování dotací je finanční podpora aktivit žadatele, které jsou v zájmu města a občanů města 
Dvůr Králové nad Labem, v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení § 35 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění. 

2. Na účastníky se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
znění pozdějších předpisů, zejména § 9 odst. 2, § 11 odst. 3, 4, § 13 a § 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu 
o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména § 13 a § 14.  

2. Oblasti podpory 

1. Účelem programu podpory veřejně prospěšných aktivit na rok 2022 je podpora organizace a realizace 
projektů, činností, akcí v oblasti kultury a neformálního vzdělávání, workshopů a publikační činnost. Prio-
ritně budou podpořeny aktivity na území města Dvůr Králové nad Labem. Podpořeny mohou být také ak-
ce v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem.  

2. Prioritami programu jsou zejména: 

• podpora aktivní činnosti místních občanů – spolková činnost 
• přínos realizace projektu pro občany města Dvůr Králové nad Labem  
• jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu, 
• zapojení co největšího počtu účastníků, jimž je aktivita nebo akce určena, 
• obohacování kulturního života města Dvůr Králové nad Labem, 
• rozšíření případně doplnění neformálního vzdělávání 

3. Vypsány jsou čtyři oblasti podpory: 

 
A. Podpora dlouhodobé činnosti spolků na území města Dvůr Králové nad Labem – podpora se poskytuje 

na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, nákup drobného vybavení, úhrada 
cestovních výdajů, úhrada profesionálních spolupracovníků, propagace činnosti – podpora společných 
aktivit. Spolek by měl vykazovat svou činnost alespoň 9 měsíců v roce, pravidelné schůzky členů. 

B. Podpora kulturních akcí na území města Dvůr Králové nad Labem – pořádání festivalů, koncertů, vý-
stav, dětské dny, pochody apod. 

C. Podpora aktivit neformálního vzdělávání – semináře, workshopy, publikační činnost apod. 

D. Podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové nad Labem (na území ORP Dvůr Králové nad Labem). 

3. Příjemce dotace 

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

2. Dotace může být poskytnuta 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 pojist-
ném 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 – je součástí žádosti o dotaci. 



 
    

 
3. Dotace podle tohoto předpisu není určena: 

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

b) na projekty realizované v rámci grantových schémat spolufinancovaných z prostředků fondů EU, 

c) akciové společnosti města Dvůr Králové nad Labem, 

d) politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stra-
nách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

4. Žádosti a harmonogram administrace projektů 

1. Dotace se poskytuje na základě podané žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen „odbor ŠKS“).  

2. Součástí žádosti jsou povinné přílohy.  

3. Žádost, včetně všech předepsaných příloh, lze podat:  

a)  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení nebo osobně na podatelně Měst-
ského úřadu Dvůr Králové nad Labem (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka odesílající pošty ne-
bo přijímacího razítka podatelny městského úřadu):  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
odbor školství, kultury a sociálních věcí 

náměstí T. G. Masaryka čp. 38 
544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 
zároveň musí být originál žádosti naskenován včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na 
e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz. Doručení na e-mailovou adresu nezakládá účinky podání žá-
dosti, má pouze informativní charakter; rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka odesílající pošty 
nebo přijímacího razítka podatelny městského úřadu; 

b) nebo prostřednictvím datové schránky s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným 
certifikátem statutárního orgánu žadatele. 

 
4. V roce 2022 jsou vypsány na veřejně prospěšné aktivity 2 termíny: 

a) termín pro přijímání žádostí 28.02.2022 – 18.03.2022 

b) termín pro přijímání žádostí 30.05.2022 – 10.06.2022 

Doporučujeme využít první termín. Pokud svou žádost podáte mimo dotační 
program, přestože bude možné podat žádost do jedné z  dotačních oblastí,  mů-
že být tato skutečnost zohledněna při posouzení poskytnutí dotace.  

 

5. Žádosti předložené vyhlašovateli:  

a) žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců, 
b) jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem), 

mailto:dotacemesta@mudk.cz


 
    

c) doručené na jiné adresy nebo neobsahující povinné náležitosti, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
f )  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závaz-

ky po lhůtě splatnosti,  

budou z dalšího posuzování vyloučeny!  

6. Žádost podaná do špatné dotační oblasti bude přesunuta do odpovídající oblasti (doporučujeme nejasnos-
ti před podáním žádosti konzultovat). 

7. Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu – ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výzvy k doplnění. Pokud tak žadatel neučiní, bu-
de jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

8. Po uplynutí termínu pro předložení žádosti kulturní komise RM vyhodnotí žádosti a podle kritérií doporu-
čí poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům. Odbor ŠKS předloží návrh orgánům města Dvůr Králové nad 
Labem. 

9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

5. Povinné přílohy k žádosti 

1.  Požadované přílohy žádosti jsou vypsány na formuláři žádosti. 
 

6. Uznatelné finanční výdaje 

1. Uznatelné finanční výdaje jsou takové, které: 

a)  vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění poz-
dějších předpisů, 

b) byly vynaloženy v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy a podmínkami této výzvy, 

c) byly realizovány v období od 01.01.2022 do 31.12.2022, 

d) byly příjemcem uhrazeny v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (s výjimkou uznatelných výdajů 
za prosinec 2021, které musí být uhrazeny do 14.01.2023). 

2. 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, faktu-
ry za dopravu, nákup materiálu a drobný hmotný majetek bezprostředně související s činností da-
ného subjektu (vyjma nákupu ochranných pomůcek a jednotného oblečení tj. dresy, trika apod.), 

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

c) úhrada přednášejícím odborníkům, školitelům, 

d) odměna umělcům za vystoupení, 

e) věcné ceny pro účastníky akcí, 

f) tisk propagačních materiálů. 

3. 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 je-
den 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). 

4. Konkrétní specifikace uznatelných výdajů jednotlivých projektů bude součástí veřejnoprávní smlouvy 
v souladu s rozpočtem žadatele uvedeném v žádosti. 

7. Stanovení výše dotace a poměr dotace k celkovým nákladům 

1. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
tohoto programu v oblasti A, B, C a D je 650.000 Kč. 

2. Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé projekty stanovená minimálně ve 
výši 3.000 Kč, maximálně ve výši 50.000 Kč.  

3. Maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %. 

8. Hodnocení a výběr podpořených projektů 

Hodnocení předložených projektů bude probíhat na základě stanovených kritérií. 

1. Hodnocení formální, věcné a obsahové – posouzení pracovníky odboru ŠKS 

žádost musí být podána ve stanoveném termínu a formě, splňuje základní podmínky a požadavky dotačního 
programu. Dodány musejí být všechny předepsané přílohy s uvedeným kontaktem na zodpovědnou osobu. 
Pokud bude vše v pořádku, bude žádost postoupena k dalšímu hodnocení. 

2. Hodnocení dle následujících kritérií členy kulturní komise RM 

Zkušenosti s žadatelem 

předchozí zkušenosti s žadatelem – projektem, délka působnosti žadatele, schopnost 
realizovat – personální a technické zabezpečení (žádné/špatné – dobré) 

0 – 1 bod 

Velikost cílové skupiny 

velikost cílové skupiny projektu, u spolků např. počet aktivních členů, pořádání aktivit 
pro veřejnost, aktivní zapojení místních obyvatel, spolupráce s jinými organizacemi pří-
padně dobrovolníky (malá – velká) 

0 – 2 body 

Přínos pro město 

vliv akce na kulturní život města, přínos městu - rozsah propagace a prezentace města, 
místní akce, regionální, nadregionální 

0 – 2 body 

Kvalita projektu a efektivnost rozpočtu  

srozumitelnost charakteristiky projektu, jasná představa o realizaci, umělecká a odborná 
úroveň, kreativita, výjimečnost nebo tradičnost, provázanost rozpočtu s projektem, jeho 
reálnost, přiměřenost a průhlednost)  

0 – 5 bodů 

Hodnocení celkem max. 10 bodů 

 

3. Členové kulturní komise RM přidělí body ve stanoveném rozsahu na základě předložených podkladů a 
svých zkušeností s jednotlivými žadateli. U každého kritéria je možné získat max. 10 bodů od jednoho 
hodnotitele. Získané body od jednotlivých hodnotitelů budou zprůměrovány a podle vzorce 



 
    

 ŽD/10 x KK = ND   ŽD – požadovaná výše dotace 

    KK – bodové hodnocení  

    ND – návrh výše dotace 

 

kulturní komise RM navrhne ke schválení výši dotace. V případě, že celkový objem navržených dotací bu-
de přesahovat celkový objem schválených peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na pod-
poru veřejně prospěšných aktivit v roce 2022, bude objem navržených částek dotace procentuálně plošně 
krácen (v návaznosti na celkové požadavky jednotlivých žadatelů a realizaci dvou kol dotačního progra-
mu).  Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé stokoruny Kč. Platí, že při nízkém počtu bodů 
(důležitý je jasný popis projektu a odpovídajícím způsobem okomentovaný a zdůvodněný rozpočet ak-
ce) vyjde navržená částka pod min. výši poskytnuté dotace (3.000 Kč), v tomto případě nebude dotace 
přidělena.  

9. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Na jeden projekt může být podána jedna žádost.  

2. Uživatel dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým oso-
bám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací projektu nebo činnosti dle schvá-
leného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty. 

3. Na dotaci není právní nárok. 
4. S úspěšným žadatelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 
5. Dotace může být poskytnuta v režimu de minimis. 
6. Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy o poskytnutí účelové nein-

vestiční dotace. 

10. Vyúčtování dotace 

1. Příjemce dotace je povinen nejpozději v termínu stanoveném smlouvou předložit odboru ŠKS vyúčtování 
dotace na daný projekt, doložit kopie účetních dokladů a předložit hodnotící zprávu o realizaci projektu a 
další přílohy uvedené na formuláři vyúčtování. 

2. Vyúčtování je nutno předložit na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru ŠKS Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem a na internetových stránkách www.mudk.cz. 

11. Kontrola použití dotace 

1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 
kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:  

a) formální správnosti, 

b) dodržení účelu poskytnutí dotace, 

c) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 

3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Vyhlášení tohoto dotačního programu schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem usnesením 
č. R/58/2022 – 102. RM ze dne 26.01.2022. 

 

http://www.mudk.cz/


 
    

 

Město Dvůr Králové nad Labem  
Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  

Dvůr Králové n. Labem  
 

Žádost o poskytnutí dotace z  rozpočtu města  
na veřejně prospěšn é aktivity  

 

Název žadatele/ organizace:  
 

Sídlo žadatele/ organizace:  
 

U fyzické osoby adresa trvalého po-
bytu: 

 
 

IČ/datum narození: 
 

 

Statutární orgán: 
 

 

Jméno a příjmení zodpovědné osoby: 
 

 

Tel. 
 

 

E – mail, www.stránky: 
 

 

Bankovní účet/kód banky: 
 

 

Název banky: 
 

 

 

           
Stručný popis projektu 

Oblast, do které je žádost podávána  
A, B, C, D  A       B  

 

C         D  
 

Název projektu: 
 

 

Místo realizace projektu: 
 

 

Termín zahájení a ukončení projektu:  

Stručný popis projektu: 
 
 

 

 
 

Termín pro předložení  

žádosti :   

28.02.2021 – 18.03.2022 
30.05.2022 – 10.06.2022 



 
    

Tradice předloženého projektu: 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu 

    více než 3 roky  
    méně než 3 roky 
    nová akce  

Organizace akcí pro veřejnost: 
Vyplňují jen žadatelé do oblasti A 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu 

   3 a více akcí ročně    
   1 – 2 akce ročně 
   žádná  

Počet aktivních návštěvníků na minu-
lých akcích/odhad u nového projektu  
Vyplňují jen žadatelé do oblasti B, C, D 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu 

   100 a více 
   31 – 99 
   do 30 osob 

Počet členů spolku  
Vyplňují jen žadatelé do oblasti A. 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu 

   nad 20 osob 
   do 20 osob 

Zapojení dobrovolníků do realizace 
projektu/aktivní členové spolku 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu 

   více než 10 
   5 – 10 
   1 - 4 

Předpokládaný způsob prezentace 
města Dvůr Králové nad Labem, pro-
pagace akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet projektu  
Celkové výdaje na realizaci projektu  

 

Předpokládané příjmy  

Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové  
nad Labem 

 
 

Vlastní příjmy (rozepsat - vstupné, členské příspěvky, apod.) 
 

 

  

  

  

Další organizace, kam bude žádost podána Předpokládaná výše dotace 

  

  

  

Pokud se jedná o tradiční akci, kde je 
předpoklad finančního příjmu ze  
vstupného, uveďte celkovou částku 
zisku 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

   



 
    

Povinné přílohy žádosti: 
a) podrobnější popis projektu, 
b) podrobný rozpočet, viz tabulka níže, 
c) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí 

obsahovat IČ a přesný název),  
d) doklad o zřízení bankovního účtu, 
e) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná 

(jmenování ředitele organizace, předsedy – registrační list, pověření člena výboru či místo-
předsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 

f) pokud je žadatelem právnická osoba - údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zá-
kona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů, 

g) informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno 
přílohy c), d), e) dodávat (viz prohlášení níže). 

Originál žádosti  a příloha b) podrobný rozpočet  musí být naskenován a zaslán 
elektronicky na e-mailovou adresu dotaceměsta@mudk.cz. Doručení na e -
mailovou adresu nezakládá účinky podání žádosti,  má pouze informativní charak-
ter.  

Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu § 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dota-
ce. 
 
Prohlašuji,  že všechny údaje uvedené v  žádosti  jsou pravdivé a jsem si  vědom(a),  
že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k  neposkytnutí f inanční podpory.  
Prohlašuji,  že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti  vůči městu Dvůr 
Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a j ím založeným obchod-
ním společnostem, v  evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na pe-
nále na sociálním zabezpečení a  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a  žadatel není v prodle-
ní se splácením splátek.  
Zároveň prohlašuji,  že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé . 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne...................................... 
 
 
       ______________________________ 
         razítko a podpis žadatele 
 
Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy c), d), e) 
z předchozích let jsou platné.  
 
        
            
 ______________________________ 

        razítko a podpis žadatele 



 
    

Povinná příloha b)  
lze přidávat řádky 
 

Nákladová položka 
Skutečné náklady  
za předešlý rok 

Náklady na 
rok 2022 

Požadavek od  
města  

Slovní komentář 

1. Provozní náklady 
celkem 

                                         
-   Kč  

                                           
-   Kč  

                                              
-   Kč    

- kancelářské potřeby         

- pohonné hmoty         

- energie          

 -nákup věcných cen         

- ostatní materiál          

          

          

2. Služby celkem 
                                         

-   Kč  
                                           

-   Kč  
                                              

-   Kč    

- nájemné         

- propagace         

- poštovní služby         

- jiné služby         

          

          

3. Osobní náklady 
                                         

-   Kč  
                                           

-   Kč  
                                              

-   Kč    

honoráře odborníkům, 
školitelům, umělcům         

          

Celkové náklady na 
realizaci projektu 

                                         
-   Kč  

                                           
-   Kč  

                                              
-   Kč    

 


