
 
 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM  

A FYZICKÝM OSOBÁM Z ROZPOČTU MĚSTA ŠLUKNOV NA 
ROK 2015 

__________________________________________________________________________ 
 

Čl. 1 
Cíl grantového programu 

 
Podpora činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, které mají za cíl 
zlepšit kvalitu života ve městě, podpořit volnočasové aktivity občanů, nebo poslouží jako 
součást prevence kriminality. 

Čl. 2 
Vymezení žadatelů o finanční příspěvek 

 
1. Žadatelem o finanční příspěvek na činnost může být právnická i fyzická osoba, 

nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných 
právních norem), působící na území města Šluknova. 

 
2. Žadatelem o finanční příspěvek na akci může být právnická i fyzická osoba, nestátní 

nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních 
norem), pořádající akci na území města Šluknova v roce 2015. 

 
Čl. 3 

Oblasti podpory 

 
1. mimoškolní zájmová činnost dětí a mládeže 
 podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

 
2. kultura  
 podpora místní kultury – neprofesionální kulturní aktivity a jejich veřejná  

prezentace (aktivní kulturní tvorba), 
 kulturní a vzdělávací programy pro děti a mládež, 

 
3. tělesná výchova a sport 
 akce zaměřené pro děti a mládež, 
 akce sportovního charakteru pro širokou veřejnost, 
 činnost sportovních oddílů TJ a sportovních subjektů na území města Šluknova, 

 
4. sociální a zdravotní oblast 
 oblast péče o sociálně handicapované občany 
 oblast péče o zdravotně postižené občany, 
 oblast péče o seniory – náklady na cestovné a vstupné na kulturní akce, 

pořádání besed, pořádání a realizace rekondičních pobytů a zájezdů, 
 

5. životní prostředí 
 ekologická výchova a osvěta. 

 



Čl. 4 
Podmínky pro předložení žádosti o finanční příspěvek 

 
1. Finanční příspěvek lze poskytnout maximálně na období 1 roku, tj. od 01.01.2015 do 

31.12.2015. 
 

2. Žádost na předepsaném formuláři, který je Přílohou č. 1 těchto Zásad, musí být 
předložena nejpozději do 31.12.2014 do podatelny MěÚ Šluknov pouze subjektem, 
který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. 

 
3. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na 

předepsaném formuláři ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy a jsou bez 
dalších formálních nedostatků, formulář žádosti je k dispozici na Odboru 
ekonomickém MěÚ Šluknov a v elektronické podobě také na webových stránkách 
města www.mesto-sluknov.cz. 

 
4. K žádosti budou přiloženy tyto doklady: 

a. kopie dokladu o přidělení IČ, 
b. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (popř. kopie výpisu z účtu), 
c. kopie dokladu o registraci právního subjektu, 
d. kopie dokladu o oprávněnosti zastupovat právní subjekt. 

 
5. Projekty, které nebudou splňovat všechny formální náležitosti, budou z výběrového 

řízení vyřazeny v případě, že žadatelé do 5 pracovních dnů po vyzvání 
poskytovatelem závady neodstraní. 

 
Čl. 5 

Další podmínky 
 

1. Finanční příspěvky nebudou poskytovány v režimu podpory de minimis – podmínky 
Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o podpoře de minimis s následným 
záznamem do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) v souladu se 
zákonem č. 251/2004 Sb. 

 
2. Vyúčtování finančního příspěvku na akci, včetně jejího zhodnocení a fotokopií 

účetních dokladů je příjemce povinen předložit na předepsaném formuláři, který je 
Přílohou č. 3 těchto zásad, na Odbor ekonomický MěÚ Šluknov ve lhůtě do 30 dnů 
od ukončení akce a vyúčtování finančního příspěvku na činnost, včetně fotokopií 
účetních dokladů a podrobného rozpisu činnosti (členská základna, účast na 
soutěžích, četnost tréninků, apod.), je příjemce povinen předložit na předepsaném 
formuláři na Odbor ekonomický MěÚ Šluknov nejpozději do 31.01.2016 (pozor – 
doklady musí být s datem nejdéle do 31.12.2015!). 

 
3. Poskytované finanční prostředky jsou neinvestiční, nelze za ně pořizovat 

zejména: 
a. komerční aktivity, 
b. cesty do zahraničí, vyjma cest dětí, mládeže a důchodců, 
c. výpočetní techniku, 
d. občerstvení, 
e. alkohol a tabákové výrobky, 
f. mzdy vlastních pracovníků, 
g. peněžité odměny soutěžícím, 
h. náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování, 
i. náklady na vyškolení personálu. 

 
4. Příjemce finančního příspěvku odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků 

v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. 



 
5. V případě, že finanční příspěvek na akci nebo činnost nebude čerpán (akce či činnost  

se neuskuteční), musí žadatel příspěvek na akci vrátit na účet města Šluknova do 30 
dnů od nahlášeného termínu akce a dotaci na činnost do 31. ledna následujícího 
roku, po předchozím projednání na Odboru ekonomickém MěÚ Šluknov. 
 

6. Pokud bude přidělený finanční příspěvek vyšší než skutečně vynaložené náklady, je 
žadatel povinen vrátit zbývající finanční prostředky na účet města Šluknova v termínu 
nejpozději do 31. ledna následujícího roku (po předchozím projednání na Odboru 
ekonomickém MěÚ Šluknov). 

 
7. Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování přiděleného finančního 

příspěvku a zhodnocení akce nebo činnosti a nevrátí finanční prostředky, které 
nebyly čerpány v souladu s těmito s podmínkami, nebude brán zřetel na žádné jeho 
žádosti o příspěvky v následujícím roce a bude veden v evidenci dlužníků města 
Šluknova. 

 
8. Poskytovatel finančního příspěvku požaduje, aby příjemce při pořádání akcí na 

veškerých reklamních a obdobných materiálech uvedl skutečnost, že akce se pořádá 
s finanční podporou města Šluknov.  

 
9. Finanční příspěvky budou poskytovatelem poskytovány pouze v rámci schváleného 

rozpočtu města Šluknov pro rok 2015 na tyto účely. 
 

10. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 
 

Čl. 6 
Schvalovací řízení 

 
1. Žádosti o finanční příspěvek budou projednány a hodnoceny Radou města Šluknova. 

 
2. Rada města Šluknova rozhoduje o přidělení finančního příspěvku do výše 50.000 Kč 

na jednu akci nebo činnost, o přidělení finančního příspěvku nad 50.000 Kč 
rozhoduje Zastupitelstvo města Šluknova. 

 
3. O poskytnutí nebo neposkytnutí finančního příspěvku bude žadatel vyrozuměn 

nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Šluknova nebo Zastupitelstva města 
Šluknova Odborem ekonomickým MěÚ Šluknov. Ten také sepíše s vybranými 
zájemci smlouvu a zajistí poskytnutí příspěvku a správnost vyúčtování.  

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 
Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti schválením Radou města Šluknov dne 
16.09.2014, usnesením číslo 2/116R/2014. 
 
 
 
 
 Jiří Beneš       Mgr. Eva Džumanová 
     místostarosta města             starostka města 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Formulář žádosti o finanční příspěvek 
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města  
Příloha č. 3 - Vyúčtování finančního příspěvku na akci nebo činnost v roce 2015 


