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1. Základní rámec dotačního programu 

1.1. Název dotačního programu 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu „ sociální oblasti“ v roce 2021 (dále 
jen „Dotační program“). 

 

1.2. Zdůvodnění dotačního programu 

Dotační podpora „sociálních a souvisejících služeb“ z rozpočtu města Jindřichův Hradec 
vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a 
souvisejících služeb ve městě.  

Pro život občanů ve městě Jindřichův Hradec je důležité fungování kvalitních sociálních 
služeb, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů 
sociálních služeb. 

Je potřebné neustále zvyšovat kvalitu sociálních služeb a podporovat především jejich rozvoj 
s cílem umožnit jedinci se sociálním či zdravotním znevýhodněním setrvat v přirozeném 
prostředí, rozvíjet přirozené sociální vazby, podporovat rovný přístup ke vzdělání, práci a 
k dalšímu občanskému a osobnímu uplatnění 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění vymezuje a definuje sociální 
služby a podmínky pro jejich poskytování. Sociální službou jsou dle tohoto zákona služby 
zabezpečované registrovanými poskytovateli. Ne všechny stávající a potřebné služby 
v sociální oblasti jsou však definovány tímto zákonem (služby neregistrované). Jedná se o 
služby a dlouhodobé programy, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo 
s nimi spolupracují.  

Je důležité podporovat obě skupiny služeb, protože v širokém spektru sítě potřebných služeb 
mají obě skupiny nezastupitelné místo. 

Podpora subjektů v dotačních programech je tímto transparentnější a umožňuje rozpoznat a 
preferovat kvalitní sociální službu pro danou cílovou skupinu 

Dotační program dává jasná transparentní pravidla poskytování podpory na území města a řídí 
se Pravidly. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti jsou např.: 

• Komunitní plán sociálních služeb ORP J. Hradec 2020 – 2022 (část týkající se města 
Jindřichův Hradec) 

• Strategický program rozvoje města Jindřichův Hradec 
• Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec  
• Zkušenosti poskytovatelů, které byly zaznamenány během přípravy Komunitního 

plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec  
• Aktuální situace v sociální oblasti mapovaná odborem sociálních věcí, oddělením 

sociálních služeb  

 

 

 



Základní vize rozvoje oblasti na území města Jindřichův Hradec: 

Město Jindřichův Hradec má ve svém regionu největší síť poskytovatelů sociálních služeb. Ve 
městě jsou zastoupeny téměř všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Základní vizí je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, 
podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora 
programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb, a to především 
s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem. 

 

1.3. Opatření dotačního programu 

V návaznosti na zaměření dotačního programu jsou stanovena pro rok 2021 tato opatření:  

Opatření č. 1 – podpora registrovaných sociálních služeb  

Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb.,                   
o sociálních službách v platném znění. 

Opatření č. 2- podpora neregistrovaných služeb v sociální oblasti  

Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, 
navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem 
o sociálních službách. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování 
individuálních potřeb uživatelů a které podporují jejich zapojení do místní komunity včetně 
podpory procesu jejich sociálního začleňování a zapojení do běžného způsobu života.  

 

1.4. Cíl a účel dotačního programu 

Obecným cílem a účelem dotačního programu je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních 
služeb, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Přímá podpora je především určena na poskytování služeb s dlouhodobým charakterem a 
celoročním provozem.  

Specifickým cílem opatření č. 1 je zachování a rozvoj stávající ucelené sítě poskytovatelů 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Specifickým cílem opatření č. 2 je zachování a rozvoj organizací poskytující služby 
doplňující a návazné a to především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu 

 

 Výzva 1 
 

Výzva 2 
Pouze v případě 
odůvodněné potřeby 1) 

 
Opatření 1, 2, 

 
Vybraná opatření 

   
Zveřejnění dotačního 
programu na úřední desce  

26. 2. 2021  

Příjem žádostí o dotaci od:  6. 4. 2021  
Uzávěrka příjmu žádostí do:  26. 4. 2021  
Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace  

30. 6. 2021  

Realizace projektů od:  1. 1. 2021 1. 7. 2021 
Ukončení realizace projektů 
do:  

31. 12. 2021 31. 12. 2021 

Vyúčtování uznatelných 
nákladů projektu a podání 
závěrečné právy o realizaci 
projektu nejpozději do:  

Nejpozději do 7. 1. 2022 Nejpozději do 7.1.2022 

 

1) Výzva bude vyhlášena pouze v případě, že nebude vyčerpána jednak alokovaná částka 
určená pro výzvu 1 a zároveň bude odůvodněná potřeba k vyhlášení 2. výzvy. 

 

3. Finanční rámec dotačního programu 

Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek dotačního programu. 
V následujícím tabulkovém přehledu je definována celková alokace dotačního programu a 
jednotlivých opatření a maximální výše možné dotace. Celková alokace dotačního programu 
pro sociální oblast na rok 2021 činí: 1 550 000,--Kč. Alokovaná částka je závislá na 
schváleném rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. 

Struktura financování dotačního programu 

Opatření 
č. 

Název opatření Celková 
alokace 

Alokace 
1.výzva 

Alokace 
2.výzva 

Min.- max. výše 
dotace 

1. 
Podpora 
registrovaných 
sociálních služeb 

1 350 000,--
Kč 

1 350 000,--
Kč 

0 3 –150 tis. 

2. 
 

Podpora 
neregistrovaných 
služeb v sociální 
oblasti 

200 000,--Kč 200 000,--Kč 0 2-50 tis. 

 



Přesun mezi opatřeními je možný. Nevyčerpanou částku, určenou pro výzvu v dotačním 
programu je možné přesunout v rámci jednoho opatření do výzvy následující v případě, že 
další výzva existuje. Návrh na přesun předkládá odbor sociálních věcí Radě města Jindřichův 
Hradec.  

 

4. Podporované aktivity dotačního programu 

4.1. Opatření č. 1: 

V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti:  

- Poskytování jednotlivých sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.  

Dotace může být v rámci tohoto opatření poskytována v režimu veřejné podpory a je součástí 
vyrovnávací platby dle Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21EU). Žadatel musí mít platné Pověření Jihočeského kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 
v Jihočeském kraji nebo Pověření MPSV u služeb celostátního či nadregionálního charakteru 
(§ 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách. 

Dotace dle toho opatření č. 1 je určena na financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu základních 
činností dle § 35 a dále uvedených u jednotlivých druhů sociálních služeb dle § 37,39 až 52 a 
§54 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Podpora bude 
směřována na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
u kterých město přistoupí k Pověření Jihočeského kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazením do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Dotace bude 
poskytnuta jakou součást vyrovnávací platby.  

4.2. Opatření č. 2: 

V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti: 

- Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení 
z důvodů věku nebo zdravotního nebo sociálního znevýhodnění 

- Podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním 
znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež 

Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace na podporu projektu nebo činnosti by 
představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako 
podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za 
předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení o de minimis (včetně dodržení 
maximálních stropů). Žadatel je povinen přiložit k žádosti o dotaci čestné prohlášení žadatele 
o podporu v režimu de minimis na stanoveném formuláři. 

 

 



5. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace  

V rámci všech opatření budou podpořeny pouze aktivity se zřejmým pozitivním dopadem na 
udržení, případně rozvoj stávající sítě sociálních služeb ve městě Jindřichův Hradec a jejich 
poskytovatelů.  

Jeden žadatel může podat i více žádostí, pokud má více projektů. Výjimku tvoří projekt 
celoroční činnosti, kde může podat max. 1 žádost.  Jedna, obsahově stejná, žádost nesmí být 
souběžně podána do několika opatření ani do dotačního programu jiné oblasti. 

Nelze žádat na dofinancování projektu, který je již podpořen z finančních prostředků města 
Jindřichův Hradec. 

 

6. Oprávnění žadatelé o dotaci 

Oprávněnými žadateli mohou být např.: 

- nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné 
společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), 
školy a školská zřízení, organizace zřizované nebo zakládané městem či krajem, zájmová 
sdružení právnických osob, fyzické osoby  

 

Všichni žadatelé o dotaci musí splňovat tyto předpoklady: 

• jejich aktivity směřují k občanům města Jindřichův Hradec 
• mají přidělené IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) 
• jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti sociálních a 

souvisejících služeb 
• vedou účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. nebo daňovou evidenci dle 

zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo jinou 
průkaznou evidenci o nakládání s poskytnutou dotací 

• nemají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec či jeho zřízeným, příp. 
založeným organizacím.  
 

Žadatelé nejsou oprávnění k předkládání žádostí ani k získání dotace jestliže: 

• Jsou v konkurzu, oddlužení nebo v likvidaci, mají své záležitosti spravovány 
prostřednictvím soudů, vstoupili do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, 
pozastavili své činnosti anebo jsou v analogické situaci vznikající z podobného 
postupu stanoveného právními předpisy, je vůči nim vedeno exekuční či insolvenční 
řízení 

• jsou předmětem řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, 
uspořádání s věřiteli anebo podobného postupu upraveného v právních předpisech 
nebo byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestní čin, 

• nesplnili povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či 
pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení, 



• statutárními orgány žadatele jsou tytéž fyzické osoby, které byly nebo jsou 
statutárními orgány jiného subjektu, jenž má dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův 
Hradec nebo jím založené či zřizované organizaci, 

• nesplnili registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnost v oblasti daní podle 
zákonných ustanovení, 

• mají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 
organizaci, 

• nemají řádně vyúčtované a vypořádané předchozí smlouvy o poskytnutí dotace 
městem Jindřichův Hradec do termínu uvedeném ve smlouvě,  

• osoby, které jsou statutárními orgány žadatele, jsou v konkurzu nebo v likvidaci, je 
proti nim vedeno exekuční či insolvenční řízení, byly pravomocně odsouzeny za 
úmyslný trestný čin, nemají splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků 
na sociální zabezpečení či pojistného zdravotního pojištění podle zákonných 
ustanovení, nemají splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti 
v oblasti daní podle zákonných ustanovení, mají dluh po splatnosti vůči městu 
Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované organizaci, nemají řádně 
vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův Hradec 
do termínu uvedeném ve smlouvě. 

 
Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti. 

 

7. Uznatelné a neuznatelné náklady 

V rámci realizace projektu lze hradit z dotace pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o 
náklady, které je příjemce dotace oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu. 

Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: 

• byly nezbytné pro realizaci projektu; 
• vynaloženy byly nejdříve dnem podání žádosti a nejpozději dnem ukončení realizace 

projektu  uvedeném v harmonogramu příslušné výzvy (neplatí pro příspěvky na 
celoroční činnost); 

• pro příspěvky na celoroční činnost platí: vynaloženy byly nejdříve 1.1. t.r. a nejpozději 
31.12. t.r., uhrazeny musí být nejpozději k datu Vyúčtování; 

• vynaloženy byly na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpořeného 
projektu; 

• náklad musí skutečně vzniknout a být doložen průkaznými doklady o nabytí dle 
zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

 

 



V případě žádosti o dotaci na celoroční činnost uvádějte celkový rozpočet poskytované 
služby. 

 

Uznatelné náklady jsou:  

V případě opatření č. 1: 

- provozní náklady (nájemné, pronájmy místností, energie, vodné a stočné, teplo, plyn a 
jiné) 

- náklady na spotřební a pomocný materiál 
- náklady na telekomunikační služby (telefony, internet) 
- náklady na prezentaci organizace (www stránky, letáky, brožury, výroční zprávy aj.) 
- subdodavatelsky zajišťované služby, které nejsou předmětem činnosti žadatele, ale 

s jeho činností úzce souvisí 
- poštovné 
- cestovné, pohonné hmoty 
- mzdové náklady (max. do 70% z požadované částky příspěvku) 
- náklady na pojistné (pojištění majetku, pojištění dobrovolníků, pojištění spojená 

s registrací sociální služby aj.) 
- náklady na supervizi a vzdělávání zaměstnanců 
- náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč a dlouhodobého 

nehmotného majetku do 60 tis. Kč. 

V případě opatření č. 2  

- provozní náklady (nájemné, pronájmy místností, energie, vodné a stočné, teplo, plyn a 
jiné) 

- náklady na spotřební a pomocný materiál 
- náklady na telekomunikační služby (telefony, internet) 
- náklady na prezentaci organizace (www stránky, letáky, brožury, výroční zprávy aj.) 
- subdodavatelsky zajišťované služby, které nejsou předmětem činnosti žadatele, ale 

s jeho činností úzce souvisí 
- poštovné 
- cestovné, pohonné hmoty 
- mzdové náklady (max. do 70% z požadované částky příspěvku) 
- náklady na pojistné (pojištění majetku, pojištění dobrovolníků, pojištění spojená 

s registrací sociální služby aj.) 
- náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč a dlouhodobého 

nehmotného majetku do 60 tis. Kč. 

Neuznatelné náklady jsou zejména (pro všechna opatření) 

Za neuznatelné náklady jsou považovány ty, které přímo nesouvisí s realizací projektu nebo 
vznikly mimo stanovené období realizace projektu. Dále jsou neuznatelnými náklady ty, které 
nejsou uvedeny mezi uznatelnými náklady 

Konkrétní specifikace neuznatelných nákladů pro všechna opatření  

- úroky z úvěru a půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním 
sporem 



- DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat, organizace, které se rozhodnou 
nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad 

- Náklady, které jsou součástí likvidace společnosti 
- odstupné, dary, platby příspěvků do soukromých penzijních fondů 
- mzdy a odměny funkcionářů 
- příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 

připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, 
příspěvky na rekreaci, 

- daň silniční, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatky, 
poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za TV a rozhlas, soudní poplatky, smluvní 
pokuty, úroky z prodlení, pokuty a penále, kurzové ztráty, věcně a finanční dary (ani 
jako odměny pro účastníky různých akcí), manka, škody 

- bankovní výlohy (poplatky, úroky bankám nebo jiným věřitelům, depozitní 
poplatky…) 

- nedobytné pohledávky 
- spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma, 
- debetní úroky, náklady směnečné a jiné čistě finanční náklady 
- smlouvy o splátkovém prodeji 
- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy, 
- další náklady související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže 

pronajímatele, náklady na refinancování, režijní náklady, pojišťovací výlohy) 
- náklady charakteru dobrovolnické práce, náklady vzniklé svépomocí či vlastní práce 

nelze uplatnit ani jako vlastní podíl na projektu  
- stravování a občerstvení, alkohol, cigarety, 
- pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty 

 

Pro všechna opatření dotačního programu platí: 

• Skutečné náklady projektu jsou uznatelné pouze do výše rozpočtu uvedeného v žádosti 
o dotaci 

• Výše dotace uvedená ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace je maximální a 
nemůže být překročena; 

• Náklady příjemce budou hrazeny v souladu s rozpočtem projektu: 
- včetně DPH, pokud žadatel není plátcem DPH nebo je-li příjemce plátcem DPH, 

ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 

- snížené o nárokovanou DPH vůči finančnímu úřadu, pokud je příjemce plátcem 
DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit odpočet DPH na vstupu; 

Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce 
uvede, zda je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, 
zda může v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na 
vstupu či nikoliv 

• Za příjmy, které jsou vlastním zdrojem příjemce, jsou považovány: 
- dotace, sponzorské dary a jiné podpory poskytnuté k projektu jiným subjektem  
- ostatní příjmy související z realizací projektu 

• Příjemce dotace je povinen v rámci závěrečného vyúčtování vyčíslit veškeré příjmy 



získané v průběhu realizace projektu. 
• Příjmy z realizace projektu - benefiční akce, které příjemce použije na dobročinný účel, 

nejsou považovány za příjmy projektu. 
• V případě, že by příjemce této podpory vykonával i ekonomickou činnost spojenou např. 

s provozováním pohostinských služeb, pronajímáním ubytovacích zařízení atd., je 
nezbytné, aby vedl oddělené účetnictví - zvlášť na činnost ekonomickou a zvlášť na 
neekonomickou. 

8. Předkládání žádostí 

8.1. Žádost a další požadovaná dokumentace 

Žádost musí být předložena písemně na předepsaném formuláři, v řádném termínu, na žádosti 
podané po termínu nebude brán zřetel. 

- v tištěné podobě včetně povinných příloh v jednom vyhotovení 

Formulář žádosti je k dispozici: 

- na internetových stránkách města v sekci dotace 
- u administrátora (na vyžádání bude zaslán e-mailem) 

 

8.2. Ostatní požadovaná dokumentace (podpůrné doklady): 

Vedle vyplněné žádosti budou vyžadovány tyto přílohy v jednom vyhotovení: 

1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávnění jednat za žadatele, 

2. Doklad o přidělení IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) a Osvědčení o 
registraci u místně příslušného FÚ (jde-li o plátce DPH), 

3. Registrace sociální služby - pouze pro opatření č. 1 

4. Prohlášení o partnerství, (je-li předmětné, tzn., pokud je partner projektu) 

5. Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti 

6. Rozpočet příjmů a výdajů na příslušný rok, na který je požadována podpora  

7. Doklad o zřízení bankovního účtu (kopie), jehož majitelem je žadatel o podporu nebo kopie 
výpisu z bankovního účtu  

8. Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, 
konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních 
činností na území kraje/ Pověření MPSV u sociálních služeb národního charakteru  - pouze 
pro opatření č. 1 

9. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - pouze pro opatření č. 2 

 

Přílohy č. 1, 2, 3, 7, 8 jsou žadatelem předkládány formou neověřených kopií. Při podpisu 
Smlouvy předloží vybraní žadatelé originály těchto příloh k nahlédnutí. 

V případě, že žadatel podává více žádostí v rámci jednoho dotačního programu, je možné 
doložit požadovanou dokumentaci k jedné žádosti s tím, že u všech ostatních bude písemně 



uveden odkaz na podanou žádost, s uvedením na jaký projekt byla podána a výčtem již 
doložených příloh. 

 

8.3. Místo, termín a způsob doručení žádosti 

Žádosti musí být doručeny v tištěné podobě v zalepené obálce na adresu uvedenou níže nebo 
osobně na podatelnu městského úřadu.  

Poštovní adresa:  

Městský úřad Jindřichův Hradec 

Odbor sociálních věcí 

Klášterská  135/II 

377 22 Jindřichův Hradec 

Na obálce musí být vyznačeno: 

- oficiální název/jméno žadatele, adresa žadatele 
- název dotačního programu: „Program podpory v sociální oblasti 2021“ 
- obálka musí být označena: „Neotvírat“  

Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem, e-mailem nebo přes Informační systém 
datových schránek - ISDS), nebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty. 

 

Termíny pro přijetí žádostí jsou uvedeny v čl. 2 tohoto dotačního programu. Jakákoliv žádost 
obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno razítko 
podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec s datem doručení. V případě zaslání žádosti 
poštou, musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu Jindřichův Hradec do 
uvedeného data. 

 

8.4. Administrátor 

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá zájemcům Administrátor, tj. 
pracovník odboru sociálních věcí. 

Kontaktní údaje na Administrátora: 

Administrátor programu 

Příjmení, jméno, titul 

Zwickerová Martina  

Adresa pracoviště 

Městský úřad v Jindřichově Hradci 

Odbor sociálních věcí  

Pracoviště Janderova 147/II 



377 22  Jindřichův Hradec  

e-mail adresa: zwickerova@jh.cz 

telefon: 384 351 301 

Možnost konzultace žádostí bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávěrky příjmu 
žádostí v dané výzvě. 

 

9. Hodnocení a výběr žádostí 

9.1. Proces hodnocení 

Vyhodnocovací proces začíná doručením návrhů na uvedenou adresu a končí rozhodnutím 
zastupitelstva, příp. rady města udělit dotace vybraným žadatelům. 

Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 

 

1. Formální a prvotní věcná kontrola 

Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi, zda předložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám tohoto programu, a 
předběžné věcné zhodnocení kvality projektu. První fázi posouzení úplnosti projektových 
návrhů a vhodnosti žadatelů a projektů zajistí administrátor dotačního programu. Ještě před 
jednáním poradního orgánu vyzve administrátor žadatele k odstranění zjištěných formálních 
nedostatků. Dotčení žadatelé mohou odstranit zjištěné nedostatky do 5 kalendářních dnů ode 
dne výzvy administrátora. Pokud žadatel do 5 kalendářních dnů ode dne vyzvání nedostatky 
neodstraní, administrátor jeho žádost předloží poradním orgánu s návrhem na její vyřazení.  

Výsledky hodnocení, společně s žádostmi, budou předány poradnímu orgánu. 

9.2. Poradní orgán 

Poradním orgánem dle čl. 6 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města je v rámci 
tohoto dotačního programu pracovní skupina tvořená místostarostkou, vedoucím odboru 
sociálních věcí a administrátorem tohoto dotačního programu. 

 

2. Hodnocení finanční a obsahové kvality 

Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovědný ustavený poradní orgán dle č. 9.2. 
tohoto dotačního programu.  

Administrátor poté prostřednictvím příslušného odboru zajistí předložení seznamu žadatelů 
s navrženou výší dotace orgánům města Jindřichův Hradec k projednání. 

 

9.3. Kritéria pro hodnocení žádosti 

Pracovní skupina provede zhodnocení žádostí a přidělí každému žadateli počet bodů podle 
níže uvedených kritérií. U každého projektu může žadatel získat maximálně 100 bodů. Převod 
výsledného bodového hodnocení na návrh výše dotace pro konkrétního žadatele je určen jako 



procento z požadované částky náležící určitému bodovému zisku. Návrh výše dotace závisí na 
získaném bodovém hodnocení tj. zařazení do určité bodové kategorie. Každá kategorie má 
určité procentuální rozpětí, které pracovní skupina může využít. 

 

 

Hodnotící kritéria Bodové hodnocení – maximální počet 
Žadatel získal v předchozím období finanční 
podporu města na stejný příp. podobný 
projekt a splnil bez výhrad podmínky 

a) předložil řádné vyúčtování (tj. včas a 
v souladu se smluvními 
podmínkami) 

b) vyčerpal všechny získané prostředky 
(případná vratka nepřevýšila 5 % 
získané částky) 

10 

Náklady na projekt jsou nastaveny 
optimálně vzhledem k charakteru služby, 
případně se výrazně neodlišuje u projektu již 
realizovaného v předchozím období (pokud 
není uveden jasný a akceptovatelný důvod 
navýšení nákladů) 

10 

Žadatel předkládá vícezdrojové financování 
služby  

10 

Žádané rozpočtové položky jsou v souladu 
s uznatelnými náklady na projekt, rozpočet 
projektu a s ním související části žádosti 
nevykazují obsahové nesrovnalosti, 
případně byly tyto nesrovnalosti včas 
odstraněny ve stanovené lhůtě.  

10 

Projekt je v souladu s koncepčními 
materiály města Jindřichův Hradec a žadatel 
se aktivně podílí na komunitním plánování 
sociálních služeb  

10 

Žadatel působí úspěšně v dané oblasti 
minimálně 1 rok (Jindřichův Hradec, 
Jihočeský kraj, jinde) 

10 

Žádost je kvalitně zpracována, bez zjevných 
nedostatků, případně žadatel aktivně 
spolupracuje při odstranění nedostatků, 
obdobný aktivní přístup uplatňuje či 
uplatňoval žadatel i v případě jiných jednání 
s městem Jindřichův Hradec 

10 

Žadatel výstižně, srozumitelně a v souladu 
se skutečnostmi: 

a) charakterizuje celkový záměr 
projektu: 

10 



b) specifikuje potřebnost a významnost 
předkládaného projektu 

c) zdůvodňuje případné změny 
v rozpočtu, 

Předkládaný projekt je reálně udržitelný 
alespoň po dobu 1 následujícího roku  

10 

Předkládaný projekt je z pohledu města 
potřebný a s ohledem na svou jedinečnost, 
případně jeho neopominutelný článek 
významně přispěje k zajištění dostupnosti 
služeb v sociální oblasti ve městě 

10 

Celkem max. bodů  100 
 

 

 

Přiřazení finančních prostředků bodovému zisku vyjádřeno v % 
Vyhodnocení a výše příspěvku % z požadované částky  
100-80 bodů 66 - 100% 
79-65 bodů 56 – 65% 
64 – 55 bodů 46 – 55% 
54 – 30 bodů 15 – 45 % 
29 – 0 bodů  0 –   14 % 
 

9.3. Rozhodování o poskytnutí dotace 

Rozhodování o poskytování dotace se řídí pravidly.  

Důvody, vedoucí k vyřazení, neschválení žádosti jsou následující: 

• Žádost byla podána až po datu uzávěrky, 
• Žádost je neúplná, neobsahuje požadované přílohy nebo jinak neodpovídá stanoveným 

podmínkám, 
• Navrhovaný projekt není dostatečně připraven k realizaci, 
• Žadatel není oprávněn žádat o dotaci podle podmínek programu, 
• Navržený projekt je nevhodný (např. navrhované činnosti nejsou kryty programem, 

návrh přesahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než 
maximálně povolená atd.), 

• Význam navrženého projektu, případně jeho technická kvalita byla shledána nižší než 
u vybraných návrhů. 

Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a přidělení dotace není nárokovou složkou, 
ani se nejedná o rozhodování ve správním řízení, z tohoto důvodu se nelze proti rozhodnutí 
rady nebo zastupitelstva města odvolat. Rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec o žádosti je konečné. 

 

 



10. Veřejnoprávní smlouva, způsob proplácení a vyúčtování 

10.1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Po rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva města Jindřichův Hradec o udělení dotace bude 
příjemci navržena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle vzoru, který je přílohou 
tohoto dotačního programu. Příjemci jsou povinni nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
vyzvání administrátorem uzavřít (podepsat) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
Pokud příjemce ve stanoveném termínu neuzavře s poskytovatelem dotace příslušnou 
smlouvu, ztrácí nárok na poskytnutí dotace. 

10.2. Způsob proplácení dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele  na účet příjemce do 30 dnů po podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
 

10.3. Vyúčtování a kontrola 

Příjemce dotace musí sdělit poskytovateli úplné informace o realizaci projektu. Po ukončení 
projektu bude předloženo poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace a závěrečná zpráva na 
formuláři, který je přílohou tohoto programu, včetně soupisu účetních dokladů souvisejících 
s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy 
přiloží originály těchto dokladů a doklad o uhrazení prvotních účetních dokladů (kopie výpisu 
z bankovního účtu, případně pokladní doklad). Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté 
dotace je příjemce povinen doručit nejpozději v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování 
dotací tohoto dotačního programu čl. 2 Harmonogram přípravy a realizace dotačního 
programu.  

Originály účetních dokladů budou poskytovatelem označeny razítkem „Hrazeno z dotace 
města Jindřichův Hradec“ a po vytvoření fotokopií, které zůstávají v evidenci poskytovatele, 
budou vráceny zpět příjemci. 

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět kontroly u příjemců před zahájením projektů, 
v průběhu realizace projektů i následné kontroly projektů. Příjemce se zavazuje umožnit 
poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní 
kontrolu postupu a výsledků realizace projektu včetně použití peněžních prostředků a 
zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena 
práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 

10.4. Nesplnění podmínek použití dotace 

a) Poskytovatel bude oprávněn vypovědět veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy 
nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část 
odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu 
příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, využití 
dotace není v souladu se stanoveným účelem nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt 
tak, jak se zavázal, či jedná v rozporu s platnými právními předpisy (zákony, obecně 
závaznými vyhláškami, nařízeními, apod). Výpovědní lhůta bude činit 10 dní a počne běžet 
dnem doručení písemné výpovědi příjemci.  V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné 
skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení 



dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů ode dne výzvy 
poskytovatele k vrácení. Pokud peněžní prostředky ještě nebyly převedeny na účet příjemce, 
má poskytovatel právo tyto neposkytnout. 

 
b) V případě zjištění, že příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je 
povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté 
dotace. 

Příjemce bere na vědomí, že neoprávněné použití nebo zadržení dotace je považováno za 
porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a lze za něj uložit 
povinnost provést odvod do rozpočtu města, popř. penále. 

c) Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů 
v řádném termínu, je povinen dotaci na výzvu poskytovatele vrátit v celé vyplacené výši na 
účet města, a to do 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k jejímu navrácení, a bude vyloučen 
z poskytnutí všech dotací, grantů, apod. v následujícím roce. 

11. Závěrečná ujednání 

V případě, že u příjemce dotace dojde ke změnám v dokumentech o existenci a v právním 
postavení příjemce (např. stanovách, zakládací listině, statutu, dokladech o IČ) nebo ke změně 
statutárního zástupce v průběhu čerpání dotace, je příjemce dotace povinen neprodleně tyto 
skutečnosti písemně oznámit administrátorovi včetně kopie dokladů dokládajících změnu 
(např. zápis z valné hromady). 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2021    se řídí 
Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec schválenými 
zastupitelstvem města dne 18.11.2020  usnesením č.427/23Z/2020. 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2021 byl 
schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2020, usnesením č.454/24Z/2020. 

 

12. Přílohy 

• Formulář žádosti o dotaci  
• Čestné prohlášení o bezúhonnosti 
• Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
• Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
• Formulář závěrečné zprávy 
 

 

Ing. Jan Mlčák, MBA  
starosta 

 
     
Ing. Magda Blížilová                       Bc. Radim Staněk                       Bc. Miroslav Kadeřábek 
    místostarostka                                   místostarosta                                     místostarosta 



 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpo čtu Města J. Hradec 

Obecná část 

Dotace pro rok:    Otisk podacího 
razítka: 

Podaná do: 

 

 
 

1. kola 
 

  
 

3. kola 

  2. kola   mimořádně 

 okruh podpory:  

Oblast sociální 

 

  
 

SO1   Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

  SO2   Podpora neregistrovaných organizací (souvisejících)  

   

    

  

Žadatel:1 )   

Datum narození:2)   

Sídlo/adresa žadatele:3) (shodná s dokladem o právní subjektivitě) 

Ulice:   č.p./č.or.   

Obec:   PSČ:   

IČ:   DIČ:   

Web:   

          

Statutární zástupci žadatele: 

Jméno, p říjmení, titul:   

Pracovní za řazení, funkce:   Telefon:   

E-mail:   Mobil:   

Jméno, p říjmení, titul:   

Pracovní za řazení, funkce:   Telefon:   

E-mail:   Mobil:   

  

Identifikace osob s podílem v právnické osob ě 

Jméno, p říjmení, titul/název, sídlo, I Č:             



       

       

Identifikace osob, v nichž má p římý podíl           

Jméno, p říjmení, titul/název sídlo, I Č: výše podílu:          

          

Bankovní spojení: 

Název banky žadatele:   

Číslo ú čtu žadatele:   Kód banky:   

          

Účel, na který žadatel chce dotaci použít  

                

          

Žadatel o dotaci souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů za účelem administrace předmětné 
žádosti o dotaci poskytovatelem dotace, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“) a dalšími příslušnými právními předpisy. 

Žadatel si je vědom svých práv podle Nařízení, zejména práva být informován o zpracování svých 
osobních údajů, práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, výmaz a přenositelnost osobních 
údajů a práva vznést námitku proti jejich zpracování. 

 
Žadatel souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této žádosti v plném znění, jakož i všech 
úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících. 

Souhlasím se za řazením do databáze poskytovatele a zve řejněním svého jména (názvu), adresy 
(sídla), žádosti o dotaci, popisu a rozpo čtu projektu, smlouvy o poskytnutí dotace. Statutárn í 
zástupce čestně prohlašuje, že žadatel nemá žádné finan ční závazky po lh ůtě splatnosti v ůči 
Městu J. Hradec: 

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko: 

    

 

 

 

 

 

 

         



 
 
Předepsané p řílohy:3 ) 

 

  

 

kopie statutu, resp. Stanovy žadatele a dokladu prokazující oprávnění jednat za žadatele  

 

  
 

kopie dokladu o přidělení IČ a kopii Osvědčení o registraci u místně příslušného FÚ (plátce DPH) 

  prohlášení o partnerství (je-li předmětné, tzn., pokud je partner projektu) 

  Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti     

  Čestné prohlášení de miniminis (opatření č. 2)           

  
 

Kopie registrace sociální služby (opatření č. 1) 
      

 Kopie pověření Jihočeského kraje/MPSV (opatření č. 1) 

  Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (kopie), jehož majitelem je žadatel o podporu nebo kopie výpisu z účtu 

1)pokud je žadatel fyzická osoba uvede se jméno, příjmení, pokud je žadatelem právnická osoba uvede se název, popř. obchodní firma 

2) vyplní se pouze, pokud je žadatelem fyzická osoba 

3) zaškrtněte přílohy, jež jsou součástí Vaší žádosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města J. Hradec 



Projektová část 

dotace pro rok:                

okruh podpory:   

  

Žadatel: 1)   

Osoba odpov ědná za realizaci 
projektu: 

  

Pracovní za řazení, 
funkce: 

  Telefon:   

E-mail:   Mobil:   
          

Název projektu/soc. 
služby: 2) 

  

Termín zahájení projektu:   

Termín ukon čení 
projektu: 

  Počet měsíců realizace:   

     

Popis projektu 3) 

Popis projektu musí obsahovat minimálně : 

popis činnosti žadatele 

popis projektu, jeho cílů a harmonogram 

popis cílové skupiny, které se projekt věnuje 

spolupráce žadatele s městem 

zdůvodnění potřebnosti projektu 

kapacita služby /kvantifikátory služby 

od kdy je projekt/služba realizován 

  

            

  

  

           

Požadovaná výše dotace v K č   

Celkový rozpočet projektu   



Celkový rozpočet organizace/sociální služby   

Počet zaměstnanců/dobrovolníků     
Počet podpořených osob za dobu 
trvání projektu   

          

Statutární zástupce stvrzuje, že obsah žádosti schv álil a doporu čil k p ředložení do 
příslušného vyhlášeného okruhu podpory, stvrzuje prav divost uvedených údaj ů a souhlasí 
se zařazením do databáze poskytovatele a zve řejněním svého jména (názvu), adresy 
(sídla), žádosti o dotace, popisu a rozpo čtu projektu, smlouvy o poskytnutí dotace:  

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko: 

    

          

1) uveďte přesný údaj jako v žádosti o dotaci - části obecné  

2) V případě žádosti o dotace na registrovanou sociální službu se podává formulář "Projektová část" na každou soc. službu zvlášť. 

3) V případě nedostatku místa přiložte jako samostatnou přílohu. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žadatel: 1)

100%

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.5.1

1.5.2

0 Kč

2) vyplňte jen bílá políčka
1) uveďte přesný název dle dokladu o právní subjektivitě

Statutární zástupce stvrzuje, že obsah žádosti schv álil a doporu čil k p ředložení do p říslušného 
vyhlášeného okruhu podpory, stvrzuje pravdivost uve dených údaj ů a souhlasí se za řazením do 
databáze poskytovatele a zve řejněním svého jména (názvu), adresy, žádosti o dotaci, popisu a 
rozpo čtu projektu, smlouvy o poskytnutí dotace :

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko:

Uznatelné náklady/výdaje projektu celkem 0 Kč

Žádost o poskytnutí dotace  z rozpočtu Města J. Hradec

Celkový nákladový rozpočet projektu

Dotace pro rok:

 okruh podpory:

Název projektu/akce:

0 Kč

2.1.2.

2.1.3.

2.1.2.

Souhrnný rozpo čet projektu v K č:2)

1. Uznatelné náklady projektu celkem (2.+3.)

2. Předpokládané vlastní či jiné zdroje financování projektu celkem

2.1 vlastní zdroje žadatele

0 Kč

0 Kč

2.3 ostatní zdroje financování 

2.3.1 stát (např. ministerstva,..)

2.3.2 kraj

2.3.3 jiné obce

2.3.4 jiné veřejné zdroje

drobný hmotný majetek

1.1 Mzdové a osobnín náklady

0 Kč

0 Kč

dohody

1.3 Služby

1.2 Materiálové náklady

Obecný materiál

Mzdy vč. odvodů

0 Kč

1.5 Ostatní náklady 0 Kč 0 Kč

0 Kč1.4 Energie

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Uznatelné náklady/výdaje projektu a zp ůsob použití dotace

Požadovaná 
dotace v K č

2.1.1.

Výdajové položky Rozpočet v Kč

2.2 další ve řejné zdroje financování 0 Kč

0 Kč

3.  požadovaná dotace  z rozpo čtu Města  J.Hradec  celkem 

0 Kč

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI ŽADATELE K ŽÁDOSTI O DOTACI 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 20 21 

 
V souladu s podmínkami pro žadatele o poskytnutí podpory v rámci výše uvedené žádosti o dotaci v rámci dotačního 
programu města Jindřichův Hradec prohlašuje tímto níže uvedený subjekt: 

 

Název organizace / jméno a příjmení fyzické 
osoby:  

 

Sídlo organizace/ adresa fyzické osoby:  
IČO/ datum narození:  
Jméno, příjmení, datum narození a bydliště 
statutárního zástupce oprávněného jednat za 
organizaci: 

 

 
- není v konkurzu nebo v likvidaci, nemá své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů, nevstoupil do jednání 

o uspořádání dluhů se svými věřiteli, nepozastavili jeho činnosti a není v analogické situaci vznikající z 
podobného postupu stanoveného právními předpisy, není vůči němu vedeno exekuční či insolvenční řízení, 

- není v řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli anebo podobného 
postupu upraveného v právních předpisech ani nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestní čin,  

- má splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či pojistného zdravotního 
pojištění podle zákonných ustanovení,  

- má splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle zákonných 
ustanovení  

- jeho statutárními orgány nejsou tytéž fyzické osoby, které byly nebo jsou statutárními orgány jiného subjektu, 
jenž má dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím zřizované organizaci,  

- nemá dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované organizaci,  

- má řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův Hradec do termínu 
uvedeném ve smlouvě, 

- osoby, které jsou jeho statutárními orgány, nejsou v konkurzu nebo v likvidaci, není proti nim vedeno exekuční 
či insolvenční řízení, nebyly pravomocně odsouzeny za úmyslný trestný čin, mají splněné veškeré povinnosti 
týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či pojistného zdravotního pojištění podle zákonných 
ustanovení, mají splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle 
zákonných ustanovení, nemají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 
organizaci, mají řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův Hradec do 
termínu uvedeném ve smlouvě 

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědom 
právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně, a to zejména dle zákona č. 
251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo žadatele jako fyzické 
osoby  
 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  

 
 

 



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis  

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 

 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendá řní rok . 

  hospodá řský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 

V případě, že během předchozích dvou ú četních období došlo k p řechodu z kalendá řního roku 
na rok hospodá řský anebo opa čně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla 
použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013): 

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

 

2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi 
sebou mají n ěkterý z následujících vztah ů:   

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory de minimis. 



 

Žadatel prohlašuje, že  

 

  není  ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno 
a příjmení 

Sídlo/Adresa I Č/Datum narození 

   

   

   

   

   

 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 

  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 

  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jm ění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 

 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 

 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 

 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 



 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v K č 

   

   

   

   

 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 

 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 

 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 
 

 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o 
změnách, které u něj nastaly;  
  

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji 
správci7 a zpracovateli8, kterým je 
…………………………………………………………………………....., pro všechny údaje obsažené 
v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel 
vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 



Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávn ěné zastupovat 
žadatele  

  
Razítko  (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

I. 

Obecná ustanovení 

 

Zastupitelstvo/Rada města Jindřichův Hradec rozhodlo/a svým usnesením č. …………….ze dne …….. 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši 
a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

II. 

Poskytovatel a p říjemce dotace 

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 

 

Město Jindřichův Hradec 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupené starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA  

IČ: 00246875 

DIČ: CZ00246875 

č.ú. 27-0603140379/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

č.ú…………………… 

(dále jen ,,příjemce“) 

 

III. 

Účel dotace 

 

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje příjemci jako neinvestiční dotaci  na realizaci projektu  v oblasti 
registrovaných sociálních služeb, a to  na částečnou úhradu (do výše poskytnuté dotace) 
uznatelných nákladů souvisejících s …………………..  (vymezit to, na co je dotace poskytována: 
např. celoroční činností příjemce v roce …, pořádáním akce XY konané dne ….v …., apod.) (dále 
jen projekt). 

 



2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy a pouze za 
podmínek uvedených v Dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti 
v roce 2021. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.  

 

3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.  

 

IV. 

Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo  účelu dotace 

 

Dotace může být využita od 1.1.2021 do 31.12.2021 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem 
poskytovatele za rok 2021. Realizace projektu musí být ukončena do 31.12.2021. 

 

V. 

Výše a čerpání dotace (zp ůsob proplácení dotace) 

 

1. Dotace ve výši ……bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 pod VS ……..na účet příjemce č. ……..… do 30 dnů po 
podpisu této veřejnoprávní smlouvy. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení (příloha č. 1), kde příjemce uvede, zda je či 

není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci čerpání 
dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv. 

 

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce 
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uplatní 
nárok na odpočet daně při registraci. 

 

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 až § 78d zákona umožňuje uplatnit nárok na 
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení, a vrátit 
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla 
uznatelným výdajem. 

 

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce uplatnil 
či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné DPH na účet 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci 
obdržel. 

 

3. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje 
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce. 

 
4. Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit 

poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté dotace 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním 
symbolem, pod kterým dotaci obdržel. 

 

 

 



VI. 

Vypo řádání a vyú čtování poskytnuté dotace 

 

1. Po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 7.1.2022 příjemce vyhotoví a předloží 
poskytovateli závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu účetních 
dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých 
dokladů a jako přílohy přiloží originály těchto dokladů a doklad o uhrazení prvotních účetních 
dokladů (kopie výpisu z bankovního účtu, případně pokladní doklad). 

2. Originály účetních dokladů budou poskytovatelem označeny razítkem „Hrazeno z dotace města 
Jindřichův Hradec“ a po vytvoření jejich fotokopií, které zůstávají v evidenci poskytovatele, budou 
vráceny zpět příjemci. 

3. Pokud příjemce nepředloží závěrečnou zprávu a vyúčtování ve lhůtě a formě shora stanovené, je 
povinen dotaci na výzvu poskytovatele vrátit v celé vyplacené výši na účet poskytovatele č. 27-
0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci obdržel, a to do 15 dnů 
ode dne výzvy poskytovatele k jejímu navrácení. 

 

VII. 

Porušení rozpo čtové kázn ě a výpov ěď smlouvy  

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové 
kázně. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v 
případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele 
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 
poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, jsou nepravdivé, využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt tak, jak se zavázal, či jedná v rozporu 
s platnými právními předpisy (zákony, obecně závaznými vyhláškami, nařízeními, apod). 

3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.  

4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto 
prostředky vrátit do 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k jejich vrácení bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod 
kterým dotaci obdržel. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel 
právo dotaci neposkytnout. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše 
částky odpovídající neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.  

 

VIII. 

Povinnosti p říjemce p ři p řeměně právnické osoby, p ři prohlášení úpadku či zrušení s likvidací 

 

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného 
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit 
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a 
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá 
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí 
dotace a smlouvu o jejím poskytnutí. 

 
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, 

že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na 
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). 



Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude 
tato skutečnost vyplývat. 

 
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce. 

 
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní 
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém 
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve 
lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. 

 
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku,  

je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení 
např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 
platí obdobně. 

 
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je 

povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. 
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část 
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit 
insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a 
váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele. 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění 
změny. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována. 

 

3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli   
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití 
finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s 
plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a 
finančních orgánů státní správy České republiky. 

 

4. Tato dotace má charakter veřejné podpory. Je poskytována jako vyrovnávací platba za závazek 
veřejné služby na základě samostatné kalkulace ztráty z činnosti vykonávané ve veřejném zájmu 
v souladu s „Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 ost. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie“. 

 

5. Poskytovatel dotace dle této Smlouvy přistupuje k dokumentu „Pověření Jihočeského kraje 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen „Pověření“) č. 
OSVZ/XXX/20XX, vydané poskytovateli sociální služby (tedy příjemci dotace dle této Smlouvy) 
Jihočeským krajem dne…….  / Pověření ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu, č. ……, vydané poskytovateli sociální služby (tedy příjemci 
dotace dle této Smlouvy), s tím, že dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli sociální služby v souladu s „Rozhodnutím 
Komise o použití čl. 106 ost. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)“. Pověření je nedílnou součástí této 
Smlouvy – příloha č. 2.  



6. Příjemce se zavazuje uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na kterou 
dotaci dle této veřejnoprávní smlouvy obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daná akce 
byla realizována v rámci dotace města Jindřichův Hradec. Na všech formách prezentace, 
souvisejících s akcí, na kterou byla poskytnuta dotace dle této veřejnoprávní smlouvy, je příjemce 
povinen uvádět název a znak města Jindřichův Hradec a větu: „Tento projekt je spolufinancován 
městem Jindřichův Hradec“. Dále se zavazuje zdokladovat poskytovateli výše uvedené povinnosti 
v rámci předloženého vyúčtování.  

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 

2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, užijí se podmínky Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2021 přijatého zastupitelstvem města dne 16.12.2020 
usnesením č.454/24Z/2020 Uvedený dokument tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsah 
tohoto dokumentu je oběma smluvním stranám plně znám. Dokument lze získat na webových 
stránkách poskytovatele www.jh.cz a je také k nahlédnutí u poskytovatele.  

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně 
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý 
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujícím roce jeho žádosti  
o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele. 

5. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
poskytovatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registr smluv, v platném znění. 
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, 
nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.   

6. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

7. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně 
podepsána. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva 
podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění, nabývá tato účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Příjemce 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s jejím zveřejněním v plném rozsahu. 

9. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 454/24Z/2020 ze dne 
16.12.2020 

 

V ……………………………dne……………                    V…………………………dne……….. 

 

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

      

           za poskytovatele      za příjemce 



Příloha č. 1: 

 

Čestné prohlášení p říjemce o DPH 

 

 

Příjemce dotace 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

 

 

 

na svou čest prohlašuji, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni 

 

- nejsem plátce DPH 

- jsem plátce DPH a můžu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit 
nárok na odpočet DPH na vstupu 

- jsem plátce DPH a nemůžu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na odpočet 
DPH na vstupu9 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo příjemce 
jako fyzické osoby  
 

 

 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  

 
9 Nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 Pověření Jiho českého kraje k poskytování služby obecného hospodá řského zájmu, / Pov ěření 
Ministerstva práce a sociálních v ěcí k poskytování služby obecného hospodá řského zájmu  
               
 
 
 
 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

I. 

Obecná ustanovení 

 

Zastupitelstvo/Rada města Jindřichův Hradec rozhodlo/a svým usnesením č. …………….ze dne …….. 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši 
a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

II. 

Poskytovatel a p říjemce dotace 

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 

 

      Město Jindřichův Hradec 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupené starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA 

IČ: 00246875 

DIČ: CZ00246875 

č.ú. 27-0603140379/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

č.ú…………………… 

(dále jen ,,příjemce“) 

 

III. 

Účel dotace 

 

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje příjemci jako neinvestiční dotaci na realizaci projektu  
v oblasti neregistrovaných sociálních služeb, které navazují a doplňují sociální služby 
registrované registrovaných sociálních služeb, a to  na částečnou úhradu (do výše poskytnuté 
dotace) uznatelných nákladů souvisejících s …………………..  (vymezit to, na co je dotace 
poskytována: např. celoroční činností příjemce v roce …, pořádáním akce XY konané dne 
….v …., apod.) (dále jen projekt). 

 



2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy a pouze 
za podmínek uvedených v Dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální 
oblasti v roce 2021. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.  

 

3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.  

 

IV. 

Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo  účelu dotace 

 

Dotace může být využita od 1.1.2021 do 31.12.2021 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem 
poskytovatele za rok 2021. Realizace projektu musí být ukončena do 31.12.2021. 

 

V. 

Výše a čerpání dotace (zp ůsob proplácení dotace) 

 

1. Dotace ve výši ……bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 pod VS ……..na účet příjemce č. ……..… do 30 dnů po 
podpisu této veřejnoprávní smlouvy. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení (příloha č. 1), kde příjemce uvede, zda je 

či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci čerpání 
dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv. 

 

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce 
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uplatní 
nárok na odpočet daně při registraci. 

 

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 až § 78d zákona umožňuje uplatnit nárok na 
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit 
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla 
uznatelným výdajem. 

 

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce uplatnil 
či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné DPH na účet 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci 
obdržel. 

 

3. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje 
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce. 

 
4. Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit 

poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté dotace 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním 
symbolem, pod kterým dotaci obdržel. 

 

 

 



VI. 

Vypo řádání a vyú čtování poskytnuté dotace 

 

1. Po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 7.1.2022 příjemce vyhotoví a předloží 
poskytovateli závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu účetních 
dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých 
dokladů a jako přílohy přiloží originály těchto dokladů a doklad o uhrazení prvotních účetních 
dokladů (kopie výpisu z bankovního účtu, případně pokladní doklad). 

2. Originály účetních dokladů budou poskytovatelem označeny razítkem „Hrazeno z dotace města 
Jindřichův Hradec“ a po vytvoření jejich fotokopií, které zůstávají v evidenci poskytovatele, budou 
vráceny zpět příjemci. 

3. Pokud příjemce nepředloží závěrečnou zprávu a vyúčtování ve lhůtě a formě shora stanovené, je 
povinen dotaci na výzvu poskytovatele vrátit v celé vyplacené výši na účet poskytovatele č. 27-
0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci obdržel, a to do 15 dnů 
ode dne výzvy poskytovatele k jejímu navrácení. 

 

VII. 

Porušení rozpo čtové kázn ě a výpov ěď smlouvy  

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové 
kázně. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v 
případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele 
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 
poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, jsou nepravdivé, využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt tak, jak se zavázal, či jedná v rozporu 
s platnými právními předpisy (zákony, obecně závaznými vyhláškami, nařízeními, apod). 

3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.  

4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto 
prostředky vrátit do 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k jejich vrácení bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod 
kterým dotaci obdržel. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel 
právo dotaci neposkytnout. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše 
částky odpovídající neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.  

 

VIII. 

Povinnosti p říjemce p ři p řeměně právnické osoby, p ři prohlášení úpadku či zrušení s likvidací 

 

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona 
a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit 
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a 
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá 
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí 
dotace a smlouvu o jejím poskytnutí. 

 
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, 

že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na 
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). 



Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude 
tato skutečnost vyplývat. 

 
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce. 

 
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní 
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém 
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve 
lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. 

 
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku,  

je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení 
např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 
platí obdobně. 

 
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je 

povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. 
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část 
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit 
insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a 
váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele. 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po 
zjištění změny. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována. 

 

3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli   
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití 
finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s 
plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a 
finančních orgánů státní správy České republiky. 

 

4. Tato dotace má/nemá charakter veřejné podpory. (V případě, že je dotace poskytována 
v režimu veřejné podpory, pak: Dotace je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie 
č. L 352/1 dne 24. prosince 2013, kdy poskytovatel zadá tuto podporu do centrálního Registru a 
ověří nepřekročení limitu.) 

 

5. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a 
kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak 
podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého 
rozsahu. Při nesplnění této povinnosti se příjemce vystavuje případnému odejmutí podpory. 

 
 



6. Příjemce se zavazuje uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na kterou 
dotaci dle této veřejnoprávní smlouvy obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daná akce 
byla realizována v rámci dotace města Jindřichův Hradec. Na všech formách prezentace, 
souvisejících s akcí, na kterou byla poskytnuta dotace dle této veřejnoprávní smlouvy, je příjemce 
povinen uvádět název a znak města Jindřichův Hradec a větu: „Tento projekt je spolufinancován 
městem Jindřichův Hradec“. Dále se zavazuje zdokladovat poskytovateli výše uvedené povinnosti 
v rámci předloženého vyúčtování.  

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 

2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, užijí se podmínky Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2021 přijatého zastupitelstvem města dne 16.12.2020 
usnesením č.454/24Z/2020. Uvedený dokument tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsah 
tohoto dokumentu je oběma smluvním stranám plně znám. Dokument lze získat na webových 
stránkách poskytovatele www.jh.cz a je také k nahlédnutí u poskytovatele.  

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně 
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý 
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujícím roce jeho žádosti  
o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele. 

5. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
poskytovatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registr smluv, v platném znění. 
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, 
nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.   

6. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva 
podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění, nabývá tato účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Příjemce 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s jejím zveřejněním v plném rozsahu. 

8. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně 
podepsána. 

9. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č.454/24Z/2020. ze dne 
16.12.2020. 

 

 

 

V ……………………………dne……………                    V…………………………dne……….. 

 

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

      

           za poskytovatele      za příjemce 



Příloha č. 1: 

 

Čestné prohlášení p říjemce o DPH 

 

 

Příjemce dotace 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

 

 

 

na svou čest prohlašuji, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni 

 

- nejsem plátce DPH 

- jsem plátce DPH a můžu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit 
nárok na odpočet DPH na vstupu 

- jsem plátce DPH a nemůžu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na odpočet 
DPH na vstupu10 

 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení : 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo příjemce 
jako fyzické osoby  
 

 

 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  

 
10 Nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěrečná zpráva a vyú čtování poskytnuté dotace 

z Programu podpory „sociální oblasti“ m ěsta Jind řichův Hradec – rok 2021 

 

Název Žadatele a organiza ční forma  

(právní subjektivita) 
 

Název podpo řeného projektu   

Statutární zástupce 

(jméno, příjmení, funkce) 
 

Telefon, fax, e-mail statutárního 
zástupce 

 

Kontaktní osoba 

(jméno, příjmení, funkce) 
 

Telefon, fax, e-mail kontaktní osoby  

Celkové náklady projektu  

Částka poskytnutá m ěstem Jind řichův 
Hradec  

 

Termín realizace projektu  

 

1. Závěrečná zpráva ( komentář k realizaci podporovaného projektu – průběh, úspěšnost, splnění 
předpokládaných výstupů, příp. důvody nesplnění ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uveďte, zda realizace projektu bude pokra čovat i v roce následujícím a zda p ředpokládáte 
žádat m ěsto Jind řichův Hradec o finan ční p říspěvek   

 

 

3. Rozpo čet projektu  

 

 Částka v K č Procento z 
celkových 



náklad ů projektu  

A. Získaná dotace od m ěsta Jind řichův Hradec (dle smlouvy)  ..% 

 

B. Spolufinancování  

(vypiš jiné zdroje financování, vlastní prostředky a další příjmy / 
výnosy projektu) + komentář 

Částka v K č 
Procento z 
celkových 

náklad ů projektu  

   

   

   

   

   

   

B. Spolufinancování celkem:  ..% 

 

 Částka v K č 
Procento z 
celkových 

náklad ů projektu  

C. Celkový rozpo čet projektu (A+B)  100% 

 

4. Soupiska ú četních doklad ů 

 

Poř. č. Č. dokladu  Název/účel použití Částka v K č Hrazeno z dotace 
(v Kč) 

     
     
     
     
     
     
     
     
 Celkem    
 

 

 

 

 

 



7. Povinn ě přílohy Záv ěrečné zprávy a Vyú čtování poskytnuté dotace  

 

 

 Příloha 1 – výpis ú četního deníku (popř. obdobný položkový výnosů a nákladů) se všemi 
náklady a výnosy, které se týkají projektu nebo o číslované kopie všech ú četních doklad ů 
vztahujících se k poskytnuté dotaci  

 Příloha 2 – dokumentace výstup ů projektu (přiložte materiály, které dokládají realizaci projektu 
– např. fotografie z akcí, výstupy v médiích, vytvořenou publikaci, CD apod.) 

 

 

Vypracoval: 

 

 

Datum a podpis statutárního zástupce organizace:  

 

 

Upozorn ění:  Tato textová závěrečná zpráva musí být včetně všech příloh předložena v tištěné 
podobě. 

 

 

 

 

 

 


