
Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpoètu Mìsta Jevíèko pro rok 2017 

1 

 

Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpo!tu M"sta Jeví!ko 

 

Tìmito zásadami se upravuje postup pro poskytování finanèních dotací z rozpoètu mìsta Jevíèko na 

podporu spoleèensky prospì�ných aktivit. Poskytnutí dotace není nárokové. 

Dle tìchto zásad nebudou poskytovány dotace pøíspìvkovým organizacím zøízeným Mìstem Jevíèko. 

Ka�dá akce mù�e být financována z rozpoètu Mìsta Jevíèko pouze jedenkrát. �adatel musí mít právní 

subjektivitu èi být za�títìn zapsaným spolkem (resp. poboèným spolkem). 

Pozn.: Zastupitelstvo m!sta Jeví"ko schválilo na svém 24. zasedání dne 17. 10. 2016 celkový objem finan"ních prost#edk$ 

ur"ených na rozd!lení v grantovém systému pro rok 2017 (dotace typu A, B, C) ve vý�i 600.000 K" (nevztahuje se na 

individuální dotace schvalované RM nebo ZM). 

 

1) Rozd"lení dotací do oblastí 

A dotace ud"lené �adatel#m na jednorázové akce  

Cílová skupina: 

dìti a mláde�  

�iroká veøejnost 

senioøi 

zdravotnì posti�ení a jinak handicapovaní obèané 

 

V rámci oblasti A budou podporovány aktivity: 

· Svým charakterem pøispívají k výchovì a vzdìlávání v rámci kulturních, sportovních a 

volnoèasových èinností 

· Posilují zapojení obèanù do veøejného �ivota 

· Propagují mìsto Jevíèko, posilují a zvy�ují kladný vztah k mìstu a historické povìdomí 

· Budují kladné mezilidské vazby ve spoleènosti 

�adatelé mohou podat více �ádostí do maximální vý�e 30.000,-Kè na 1 akci a do maximální vý�e 

30.000,- Kè na celoroèní èinnost na jedno IÈO. Projekty, v rámci kterých budou �adatelé deklarovat 

vlastní finanèní spoluúèast, budou pøi vyhodnocování zvýhodnìny. 

Maximální vý�e dotace èiní 30.000 Kè, nelze z ní hradit: 

· Poøízení investièního majetku 

· Odmìny, penì�ní a vìcné dary poøadatelù akce 

· Náklady na vedení úèetnictví, mzdové náklady,  

· Cestovní náklady zamìstnancù a èlenù �adatelského subjektu a �adatele samotného (lze 

uhradit cestovní náklady spojené pøímo s akcí - cestovné na zápas, vystoupení�). 

V oblasti A bude rozdìleno max. 385.000 K! (tj. max. 64,2 % z celkové èástky urèené na grantový 

systém z rozpoètu mìsta). 

 

B dotace ud"lené �adatel#m po$ádající tábory, soust$ed"ní sportovních oddíl#, sbor#, dru�stev a 

akcí obdobného typu  

Cílová skupina: 

Dìti a mláde� mající trvalé bydli�tì v Jevíèku 
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Vý�e dotace je 200 Kè na jedno dítì, nelze z ní hradit: 

 

· Poøízení investièního majetku 

· Odmìny, penì�ní a vìcné dary poøadatelù akce 

· Náklady na vedení úèetnictví, mzdové náklady. 

· Cestovní náklady zamìstnancù a èlenù �adatelského subjektu a �adatele samotného (lze 

uhradit cestovní náklady spojené pøímo s akcí - cestovné dìtí na tábor). 

Tato dotace bude poskytnuta na základì �ádosti doruèené nejpozdìji 14 dnù pøed zahájením akce.  

V �ádosti bude uveden seznam úèastníkù, kteøí mají trvalý pobyt v Jevíèku. 

V oblasti B bude rozdìleno max. 15.000 K! (tj. max. 2,5 % z celkové èástky urèené na grantový systém 

z rozpoètu mìsta).  

 

C dotace ur!ené na úhradu provozních náklad# sportovi�% a jiných spole!enských míst 

Cílová skupina: 

Neziskové organizace se sídlem v Jevíèku 

 

Maximální vý�e dotace je 100.000 Kè, minimální spoluúèast �adatele je 20%. 

Uznatelnými náklady jsou energie (voda, plyn, elektøina), nákup materiálu a drobného dlouhodobého 

majetku.  

 Nelze z ní hradit. 

· Poøízení investièního majetku, mzdové náklady. 

V oblasti C bude rozdìleno max. 200.000 K! (tj. max. 33,3 % z celkové èástky urèené na grantový 

systém z rozpoètu mìsta). 

 

2) P$edkládání �ádosti 
�ádosti o dotaci musí být zpracovány na formuláøi, který je pøílohou tohoto grantového systému.   

�adatel musí vyplnit v�echny body �ádosti. Tato písemná �ádost se doruèí na adresu Mìsto Jevíèko, 

Palackého nám. 1, Jevíèko. �ádost o dotaci s výjimkou �ádostí o dotaci typu B se pøedkládá do 16. 

ledna 2017. Pøíjem �ádostí bude mìstem Jevíèko v pøedstihu avizován na webových stránkách a v 

Jevíèském zpravodaji. Povinnými pøílohami k �ádosti je smlouva o zøízení bankovního úètu (popø. 

fotokopie výpisu z bankovního úètu) podepsaná odpovìdnou osobou �adatele v pøípadì, �e dotace 

bude èerpána bezhotovostnì. Grantový systém pøipou�tí té� hotovostní èerpání dotace. 

Pøedkladatelé �ádosti mohou být obèanská sdru�ení, obecnì prospì�né spoleènosti, církevní 

právnické osoby, �kolské právnické osoby nezøízené mìstem, zájmová sdru�ení a jiné neziskové 

organizace. Organizace, které jsou dále èlenìny na jednotlivé oddíly, krou�ky apod. mohou po�ádat o 

grant z rozpoètu mìsta za ka�dý oddíl, krou�ek apod. samostatnì. U dotace typu A mù�e být 

�adatelem i fyzická osoba, která èestným prohlá�ením potvrdí obecnou prospì�nost akce (aktivity). 

Musí mít sídlo nebo zøízené kontaktní místo na území mìsta Jevíèka a projekt musí být realizován na 

území mìsta Jevíèka nebo musí být urèen pro obèany mìsta Jevíèka. 

 

3) Rozhodování o ud"lení dotací 
Komise ve slo�ení: pøedseda kontrolního výboru, pøedseda finanèního výboru, pøedseda komise pro 

výchovu a vzdìlávání, mláde�e a sportu a pøedsedkynì komise kulturní, cestovního ruchu a 

regionálního rozvoje doruèené �ádosti zkontrolují z formálního hlediska. �ádosti, které nebudou mít 

pøedepsané nále�itosti, vý�e uvedená komise z dal�ího rozhodování o pøidìlení dotace vylouèí. 
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Komise pro výchovu a vzdìlávání, mláde�e a sportu ve spolupráci s pøedsedkyní komise kulturní, 

cestovního ruchu a regionálního rozvoje posoudí formálnì vyhovující �ádosti a navrhne vý�i finanèní 

dotace.               

O pøidìlení koneèné vý�e dotace rozhoduje Rada mìsta (do 50 000,- Kè) a Zastupitelstvo mìsta (nad 

50 000,- Kè). Schválení návrhu zastupitelstvem mìsta na rozdìlení dotací v oblastech A, C probìhne 

do 31. 3. pøíslu�ného kalendáøního roku. 

 

ü Hodnocení �ádostí na aktivity typu A bude provedeno podle následujících kritérií: 

a) Jednorázové akce: 

1. Význam projektu, zapojení dìtí, mláde�e a veøejnosti � 40% 

2. Dodr�ení plánovaného rozpoètu akce z minulého roku (pokud �adatel v minulém roce nedodr�el 

vý�i celkových nákladù, tzn., �e vý�e celkových nákladù na akci byla ni��í o 20 a více procent, mù�e 

mu být v následujícím roce dotace sní�ena, popø. mu nebude pøiznána). Potvrzení tohoto parametru 

bude souèástí vyúètování � 40% 

3. Závazek vlastní finanèní spoluúèasti �adatele � 20% 

 

b) Celoro!ní !innost: 

1) Celoroèní èinnost s dìtmi a mláde�í � 40% 

2) Dodr�ení plánovaného rozpoètu akce z minulého roku (pokud �adatel v minulém roce nedodr�el 

vý�i celkových nákladù, tzn., �e vý�e celkových nákladù na akci byla ni��í o 20 a více procent, mù�e 

mu být v následujícím roce dotace sní�ena, popø. mu nebude pøiznána). Potvrzení tohoto parametru 

bude souèástí vyúètování � 40% 

3) Závazek vlastní finanèní spoluúèasti �adatele � 20% 

 

ü Hodnocení �ádostí na akce typu B bude provedeno na základì seznamu úèastníkù. Hodnotící 
kritérium mù�e být zku�enost poøadatelù s podobnými projekty. 
 

ü Hodnocení �ádostí o dotace typu C bude provedeno na základì pøedlo�eného rozpoètu 

organizace.  

 

�adatelé budou do 15 dnù od usnesení rady (zastupitelstva) mìsta informováni, pokud jejich �ádosti 

nebylo vyhovìno a zároveò zde bude uveden dùvod nevyhovìní �ádosti.  

 

 

4) Ve$ejnoprávní smlouva, vyú!tování dotace 

Dle rozhodnutí orgánù mìsta bude vypracována smlouva o poskytnutí dotace. Pokud pøíjemce 

dotace nepodepí�e smlouvu do 1 mìsíce od doby, co mu byla zaslána výzva k podpisu smlouvy, nárok 

na dotaci zaniká. Jakékoliv zmìny smlouvy mohou být stanoveny pouze formou dodatkù k pùvodní 

smlouvì. 

 

5) Vyú!tování 
Vyúètování poskytnuté dotace dodá pøíjemce nejpozdìji do 15. ledna 2018. Vyúètování bude 

zpracované na formuláøi, který je pøílohou tohoto grantového systému. Zároveò dolo�í kopie v�ech 

skuteènì vynalo�ených prvotních úèetních dokladù oznaèených na originále �hrazeno z dotace Mìsta 

Jevíèko ve vý�i ��.. Kè a kopie dokladù prokazujících jejich zaplacení (výpis z banky, výdajový 

pokladní doklad. Pøíjemce dotace je povinen umo�nit podle platných právních pøedpisù 

veøejnosprávní kontrolu. 
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6) Individuální finan!ní dotace 

Na základì individuální �ádosti �adatele a v odùvodnìných pøípadech jsou rada Mìsta Jevíèka, 

pøípadnì zastupitelstvo Mìsta Jevíèka oprávnìni schválit poskytnutí finanèní dotace. �adatel mù�e 

podat písemnou �ádost prostøednictvím podatelny MìÚ Jevíèko, pøípadnì zaslat na adresu: Mìstský 

úøad Jevíèko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíèko, v prùbìhu celého roku 2017. Podmínky pøidìlení 

dotace a jejího vyúètování budou stanoveny Smlouvou o poskytnutí dotace. 

 

Mgr. Petr Votroubek, pøedseda komise VVMS 

Mgr. Miroslav �afáø, místostarosta 

Ing. Jana Bartuòková, vedoucí FO 

 

Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva mìsta Jevíèko dne 17. 10. 2016. 

 

P$ílohy: 

Vzor formuláøe pro podání �ádosti 

Vzor vyúètování poskytnuté dotace 
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Dodatek !. 1 Grantového systému M"sta Jeví!ka pro rok 2017 

 

Tímto dodatkem se upravuje postup pro poskytování finanèních dotací z rozpoètu mìsta Jevíèko na 

podporu cestovních nákladù na úhradu výdajù na dopravu soutì�ních oddílù, kolektivù a spolkù na 

soutì�e nadregionálního významu.  

Dle tìchto zásad nebudou poskytovány dotace pøíspìvkovým organizacím zøízeným Mìstem Jevíèko. 

Poskytnutí dotace není nárokové. 

 

D ) dotace ur!ené na úhradu výdaj# na dopravu sout"�ních oddíl#, kolektiv# a spolk# na sout"�e 

nadregionálního významu 

 

Cílová skupina: 

Neziskové organizace se sídlem v Jevíèku. 

 

Uznatelnými náklady jsou náklady na dopravu kolektivù, dru�stev a spolkù na soutì�e 

nadregionálního významu. Cestovné je nutno dolo�it na formuláøi �Cestovní pøíkaz�. 

 

 Nelze z ní hradit. 

· Jiné náklady ne� náklady na dopravu vý�e uvedené. 

 

 

�ádosti je mo�né p$edkládat na p$edepsaném formulá$i nejpozd"ji do 30. zá$í 2017 na 

podatelnu M"sta Jeví!ka, Palackého nám. 1, 56943 Jeví!ko. Vyú!tování dotace se p$edkládá ve 

spole!ném termínu v�ech ostatních grant#, do 16. ledna 2018.  

V oblasti D bude rozd"leno mezi �adatele max. 50.000 K!. 

 

Schváleno Zastupitelstvem Mìsta Jevíèka dne 10. 4. 2017, usnesením è. 30/2, písm. q). 

 

Du�an Pávek, dipl.um. 

starosta Mìsta Jevíèko 
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Dodatek č. 2 Grantového systému Města Jevíčka pro rok 2017 

 

Tímto dodatkem se do Grantového systému Města Jevíčka pro rok 2017 doplňuje vyhlášení výzvy č. 2 

pro žadatele pořádající tábory, soustředění sportovních oddílů, sborů, družstev a akcí obdobného 

typu i za zpětně uskutečněné projekty v roce 2017 s termínem předkládání žádostí do 31. 10. 2017 na 

podatelnu MěÚ Jevíčka, při zachování ostatních podmínek uvedených v dotaci typu „B“ Grantového 

systému Města Jevíčka na rok 2017. V rámci Výzvy č. 2 nebudou podpořeny opětovně projekty 

podpořené v řádném termínu Grantového systému Města.  

Vyúčtování dotace se předkládá ve společném termínu všech ostatních grantů, do 16. ledna 2018. 

Schváleno Zastupitelstvem Města Jevíčka dne 11. 9. 2017, usnesením č. 35/2 písm. x). 

 

Dušan Pávek, dipl.um. 

starosta Města Jevíčko 


