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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA ŽIDLOCHOVICE PRO ROK 2021 

 

Zastupitelstvo města Židlochovice vyhlašuje: 

Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice 
(dále jen Dotační program). 

Program byl schválen na Zastupitelstvu města dne: 16. 12. 2020  

Podpora poskytovaná Městem Židlochovice se řídí obecně závaznými předpisy: 

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon  

č. 320/2001 Sb. 
 
 

Účel dotačního programu 
 
Účelem programu je podpora volnočasových aktivit v oblasti sportu, práce s dětmi a mládeží, 
spolupráce se seniory a na podporu činnosti spolků. Cílem je zkvalitnění nabídky aktivit ve 
výše uvedených oblastech. 
  
Dotace v oblasti volnočasových aktivit jsou poskytovány na výdaje související s činností 
spolků.   

Dotaci nelze použít na pohoštění, stravné, peněžní dary, telefonní služby, na odpisy 
dlouhodobého hmotného majetku a na leasing, úvěry a půjčky. Dotace se poskytuje 
maximálně na období kalendářního roku a nelze ji převádět do roku následujícího. 

Dotace z rozpočtu města Židlochovice je možné získat na pravidelnou činnost  
a na mimořádné akce organizace. 

    



 
 

Objem finančních prostředků 
 
Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo města Židlochovice v rámci schváleného 
rozpočtu města na rok 2021 celkem: 950.000Kč  
Město si vyhrazuje právo upravit rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků 
poskytovaných na dotační program.  
 
Okruh způsobilých žadatelů 

O dotaci mohou žádat právnické i fyzické osoby, spolky, příspěvkové organizace a jiné 
subjekty se sídlem (bydlištěm) nebo působností na území města Židlochovice. 

 
Termín a způsob podání žádosti 
 
Žádosti o dotace se podávají ve lhůtě: 10. 2. – 27. 2. 2021 
Příslušné formuláře budou ke stažení na webových stránkách města Židlochovice. 
Vyplněné žádosti se přijímají na podatelně Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750, 
667 01 Židlochovice, lze je předat také osobně v budově na ulici Masarykova 100, na odboru 
Městského kulturního střediska. Žádosti doručené po termínu nebudou akceptovány a 
nebudou předloženy k projednání v orgánech města.  
 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

Hodnoceny budou pouze úplné žádosti, které jsou v souladu s vyhlášeným dotačním 
programem a jsou podané ve lhůtě pro podání žádostí. 
Žádosti nesplňující podmínky dotačního programu a nedoručené řádně a v termínu, budou 
vyřazeny. 
Rada města vyhodnotí žádosti a doporučí výši jednotlivých dotací dle splnění účelu 
dotačního programu zastupitelstvu města. 
Hlavním kritériem pro hodnocení žádosti je působnost jednotlivých žadatelů. Podpora bude 
poskytnuta jen na: 

- Činnosti realizované na území města 
- Aktivity realizované na území jiné obce ve prospěch dětí a mládeže s trvalým 

pobytem ve městě Židlochovice 
- Projekty výrazně přispívající ke kulturnímu a společenskému rozvoji města a projekty 

rozvíjející a upevňující komunitní život ve městě 
O poskytnutí dotace a její výši rozhodne zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání, 
po skončení lhůty pro podání žádosti v souladu s právními předpisy. 

 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti 
 
O žádosti bude rozhodnuto: nejpozději do 60 dnů. 
 
 



 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
Žadatel musí s městem Židlochovice uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí osobě. 

 
Sdělení výsledku dotačního řízení 

O výsledku dotačního řízení bude žadatel písemně informován po skončení dotačního řízení, 
i v případě nevyhovění žádosti. 
Podáním žádosti žadatelé souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), adresy (sídla), výše  
a účelu poskytnuté dotace. 
V případě úspěšného schválení dotace uzavře Město Židlochovice s žadateli smlouvu  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města a zajistí vyplacení dotace dle této smlouvy. Nabyvatel 
je vždy povinen použít dotaci k platbám dle účelu smlouvy. 
 

Vyúčtování dotací 
 
Vyúčtování dotace se řídí podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytnutí dotace  
z rozpočtu města Židlochovice, které stanovují požadované doklady pro vyúčtování dotace  
a způsob jejího vyúčtování. 

Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví odděleně evidovat přijetí poskytnuté dotace  
a sledovat její čerpání ke stanovenému účelu.  

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kontroly (s možností předběžné, průběžné  
a následné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění), 
stanovit další podmínky, za kterých bude dotace poskytnuta a konzultovat údaje uvedené  
v žádosti o dotaci s dalšími dotčenými orgány nebo odborníky.  

Nevyčerpané prostředky je příjemce povinen vrátit na účet města Židlochovice.  

Žadatel, který nepředloží vyúčtování dotace v požadovaném termínu nebo dotaci použije 
v rozporu s uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci vrátit na účet města Židlochovice  
do deseti dnů od doručení výzvy. Pokud nebude dotace správně vyúčtována nebo vrácena 
ani po upozornění poskytovatelem, bude její vrácení vymáháno soudní cestou.  

Jakékoliv porušení podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Židlochovice, například nepředložení závěrečného vyúčtování dotace ve stanoveném 
termínu, neoprávněné použití dotace, nevrácení nepoužité dotace apod., podléhá smlouvou 
stanoveným sankcím a pokutám ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
 



 
Závěrečná ustanovení 
 

Žadatel je povinen písemně oznámit poskytovateli dotace svůj zánik, případně veškeré 
podstatné změny, které u něho nastaly po podání žádosti (změna statutárního zástupce, 
adresy, čísla bankovního účtu, apod.) a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo.  Pokud tak neučiní, nemusí být i již schválená dotace poskytnuta. 

Město Židlochovice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2, citovaného zákona). 

 

 

 

……………………………………      …….…………………………….          

Ing. Jan Vitula        Mgr. Tomáš Šenkyřík 
starosta města       místostarosta města 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


