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Dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální 
oblastí v roce 2023 

 

Dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí pro rok 2023 je vyhlášen usnesením 

Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/148/2023-8. RM ze dne 19.01.2023.  
 

1. Účel poskytování dotace 

1.1.  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. 

1.2.  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 § 18 a prováděcí 

vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména § 13 a § 14.  

2. Důvody a oblasti podpory 

2.1. Účelem programu podpory v oblasti služeb souvisejících se sociální oblastí (dále jen služby 

související) na rok 2023 je podpora činnosti organizací, zaměřených na volnočasové aktivity 
seniorů a zdravotně postižených osob, pomoc a integraci zdravotně postižených osob, 
seniorů, osob v tíživé životní situaci. 

 

3. Příjemce dotace 

3.1. Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, a to na činnost nebo službu, které jsou  

       v zájmu města a občanů města Dvůr Králové nad Labem. Příjemce 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. 

 
3.2. Dotace podle tohoto předpisu není určena: 

 
a) příspěvkovým organizacím, podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem je město Dvůr 

Králové nad Labem, 

b) obchodním společnostem založeným městem 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 pozdějších předpisů, 

d) 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 

4.1. Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr  

      Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen „odbor ŠKS“) nebo žádosti  

      podané do datové schránky města mu5b26c s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána  

      osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního orgánu žadatele, s povinnými přílohami. 
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4.2. Součástí žádosti jsou povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený 

dotační program. 

 
4.3. Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (v listinné 
            podobě nebo prostřednictvím datové schránky) ve stanoveném termínu. Pokud je žádost zaslána 

           v listinné podobě musí být zároveň originál žádosti naskenován včetně podpisu a zaslán  
            elektronicky na e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz. Doručení na e-mailovou adresu  

           nezakládá účinky podání žádosti, má pouze informativní charakter.  
 

4.4. Odbor ŠKS kontroluje správnost doručených žádostí a jejich příloh. Nebude brát zřetel na 

žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, 

neobsahující povinné náležitosti. 

4.5. Termín pro předložení žádosti je stanoven od 23.02.2023 do 09.03.2023 na adresu: 

     Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

     odbor školství, kultury a sociálních věcí 

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

 
     nebo  

     datová schránka města: mu5b26c  
     s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem 

     statutárního orgánu žadatele 

 
4.6. Rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka odesílající pošty nebo přijímacího razítka 

podatelny městského úřadu (při osobním a elektronickém podání). 

4.7. Po uplynutí termínu pro předložení žádosti, sociální komise RM vyhodnotí žádosti a podle kritérií 

doporučí poskytnutí dotací pro jednotlivé žadatele.  

4.8. Návrh komise je následně předložen orgánům města. Rada města projednává předložené 

návrhy a rozhoduje o přidělení dotací.  

 

5. Povinné přílohy k žádosti 

 

5.1.      Požadované přílohy žádosti jsou vypsány na formuláři žádosti. 

 
 

6. Podmínky pro poskytování dotací 

6.1.     Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na celkových nákladech jednotlivé služby v 

           roce 2022 maximálně do výše 75%.  

 
6.2.     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.  

 

mailto:dotacemesta@mudk.cz
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6.3. Činnost organizace musí být poskytována minimálně do 31. 12.2023. 

6.4. Jedna organizace může podat jednu žádost. 

6.5. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

 

7. Podmínky použití dotace 

7.1. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů v souladu s žádostí, smlouvou, dotačním  

       programem.  

7.2. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen službu realizovat vlastním 
       jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

7.3. V žádosti je nutno dodržet rozsah min. a max. výše dotace tj. min. 5.000 Kč, max. 50.000 Kč. 
7.4. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

 

 
 

8. Uznatelné výdaje 

8.1.  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, 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.  

 

8.2. 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, 

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).  

8.3. Konkrétní specifikace uznatelných výdajů jednotlivých projektů bude součástí veřejnoprávní  

       smlouvy. 

 

9. Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 

9.1. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad 

       Labem na podporu tohoto programu je 400.000 Kč.  

9.2. Výše dotace na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí je pro jednotlivé dotace stanovena  
       minimálně ve výši 5.000 Kč, maximálně ve výši 50.000 Kč. Maximální výše podílu dotace města na  

       celkových nákladech činí 75 %.  
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10. Hodnocení a výběr podpořených projektů 

10.1. Hodnocení předložených žádostí bude probíhat na základě stanovených kritérií, a to ve dvou  

         fázích. Předmětem první fáze hodnocení bude kontrola formálních náležitostí žádosti  
         (administrativní soulad) a přijatelnosti. 

 
10.2. Kritéria pro hodnocení přijatelnosti: hodnocení ano/ne. Pokud žádost nesplní jeden ze základních 

        požadavků, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 

 
 
Žadatel svou činností přispívá k smysluplnému trávení volného času, k 
aktivizaci a podpoře zdravého životního stylu osob v seniorském věku, 

osob se zdravotním omezením či postižením, či napomáhá osobám v tíživé 
životní situaci. 

Ano/ne 

Obsah v žádosti je v souladu s vyhlášeným dotačním programem  Ano/ne 

Žádost je předložena v řádném termínu Ano/ne 

Splnění formálních náležitostí žádosti Ano/ne 

Město neeviduje žádné pohledávky žadatele po lhůtě splatnosti Ano/ne 

 
10.3. Hodnotící kritéria: 

 
1. Vyúčtování dotace za předchozí rok bylo podáno v řádném termínu: 

ano  3 

ne 0 

nežádali 0    
 

2. Priority dle cílových skupin (cílová skupina, které se žadatel věnuje): 
senioři a osoby se zdravotním postižením či omezením  5 

osoby v tíživé životní situaci   3 
 

3. Počet evidovaných členů, kteří hradí členský poplatek: 

nad 60 členů         5 bodů 
51-60 členů          4 body 

31–50 členů          3 body 
Do 30 členů          2 bodů 

Do 20 členů          1 bod 

 

4. Nepřetržitá působnost organizace na území města: 

10 let a více  5 bodů 
6-9 let   3 body 

3-5 let             2 body 
0-2 roky  1 bod 

 

5. Pravidelnost setkávání členů organizace: 

týdně  3 body 

měsíčně 2 body 

nahodile v průběhu roku 1 bod 
 

 
6. Mimo pravidelných setkání členů organizace pořádá organizace jiné aktivity, uveďte 

           jaké: 
           aktivity (společné výlety, návštěvy kulturních akcí, rekondiční pobyty apod.)   3 bodů 

           žádné      0 bodů 

 



  

5  mudk.cz 

     

 
Přepočítávací tabulka pro stanovení výše dotace 

Počet získaných bodů Míra navržené dotace v % 

21 a více 100 

16-20 80 

11-15 50 

6-10 30 

do 5 bodů vč. 0 

 
V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat celkový objem schválených peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu města na služby související v roce 2023, bude objem navržených 
částek dotace procentuálně plošně krácen. Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč.  

 

 

 

 

11. Vyúčtování dotace 

11.1. Příjemce dotace je povinen nejpozději v termínu stanoveném smlouvou předložit odboru ŠKS 

vyúčtování dotace na danou službu, doložit kopie účetních dokladů a předložit hodnotící zprávu 

o realizaci činnosti a další přílohy uvedené na formuláři vyúčtování. 
11.2. 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. 
11.3. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.  

11.4. Na dotaci není právní nárok.  

 
 

 
 
 

12. Kontrola použití dotace 
 
12.1. 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.  
12.2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:  

 - formální správnosti, 

 - dodržení účelu poskytnutí dotace, 

            - uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 

12.3. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.mudk.cz/
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Žádost o poskytnutí finanční dotace z  rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem na podporu služeb souvisejících se sociální 
oblastí pro rok 2023   

Město Dvůr Krá lové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 
Lhůta pro podání žádostí od 23.02.2023 do 9.03.2023 

 

Název žadatele 

 
 

Sídlo organizace 
 

 

IČ 

 
 

Statutární orgán 

 
 

Tel., fax, e-mail: 
 

 

Osoba zodpovědná za službu / 

kontakt 
 

Bankovní účet / kód banky 

 
 

Název banky 
 

 

Forma právní subjektivity 

 
 

Nepřetržitá působnost organizace 

na území města 
 

Cílová skupina  

Termín zahájení poskytování a 
ukončení služby: 

 

 
1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.): 

 

 

2. Zdůvodnění potřebnosti služby s ohledem na místní potřeby: 
 

 
3. Počet evidovaných členů v době podání žádosti:  

 
 

4. Mimo pravidelných setkání členů organizace pořádá organizace jiné aktivity, uveďte jaké: 

 

5. Pravidelnost setkávání členů organizace: 

týdně 
měsíčně 

nepravidelné setkání cca …………….. 
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6. Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem: ………………………………………..  

max. 75 % celkových nákladů 

Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny. 
minimální výše dotace na službu: 5.000 Kč 

maximální výše dotace na službu: 50.000 Kč  

 
7. Zdroje financování 

 

Zdroje financování v předešlém roce výše získané dotace 

  

  

  

  

  

  

 

Předpokládané zdroje financování v letošním roce předpokládaná výše dotace 

  

  

  

  

  

  

 

8. Rozpočet  

Nákladová položka Skutečné náklady 
za předešlý rok 

Náklady na rok 
2023  

Požadavek od 
města  

Slovní komentář 

1. Provozní 
náklady celkem 

    

- kancelářské potřeby     

- pohonné hmoty     

- energie      

- ostatní materiál      

2. Služby celkem     

- nájemné     

- propagace     

- poštovní služby     

- vzdělávání     

- vstupné     

-pojištění 
dobrovolníků 

    

- jiné služby     

3. Osobní náklady     

- hrubé mzdy     

- OON      

- pojistné ke mzdám     

- pojistné k DPČ     

- další náklady     

Celkové náklady na 
realizaci projektu 
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Uznatelné náklady: 

 
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.  

 
Neuznatelné náklady: 

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, 

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) 

 

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení nebo do 

datové schránky s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným 
certifikátem statutárního orgánu žadatele, s povinnými přílohami:  

1. výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí 
obsahovat IČ a přesný název), 

2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, ve formě úplného výpisu platných údajů (lze nahradit předložením výpisu částečného 
– např. spolky, nadace, ústavy), https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-

rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-

44275 

3. stanovy organizace,  
4. doklad o zřízení bankovního účtu. 

5. doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná 

(jmenování předsedy – registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění 
k podepisování atd.) 

 
Pokud je žádost zaslána v listinné podobě musí být zároveň originál žádosti naskenován včetně podpisu 

a zaslán elektronicky na e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.  

Doručení na e-mailovou adresu nezakládá účinky podání žádosti, má pouze informativní charakter.  

Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně 

vyplněné, neobsahující povinné přílohy.  

V případě, že z předložené žádosti vyplyne, že u služby, na kterou je požadována dotace, žadatel 
v žádosti nedodrží rozsah min. a max. výše dotace, nebude na takovouto službu dotace poskytnuta. 

 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-44275
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-44275
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-44275
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Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a 

nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. 

 
Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem 

ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, 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.  
 

Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 
 

 
 

 

 
……………….………………………………. 

podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc 
 

 

 
 

 
Dne ………………………………………….. 

 
 
 
 
V ………………………………………………… 
 

 

 
 

 


