Město JIRKOV
nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov

Program č. 1/2020 – Poskytování dotací z rozpočtu města
Jirkova na činnost a projekt
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace č. 1/2020 – Poskytování dotací z rozpočtu města
Jirkova na činnost a projekt na období 2020.
Hlavní cíl programu: zvýšení nabídky a kvality celospolečensky prospěšných aktivit v obci.
Oblast podpory programu: kultura, sport a tělovýchova, výchova dětí a mládeže, zabezpečení
volnočasových aktivit občanů, ochrana přírody, zdravotnictví a prevence patologických jevů,
rozvoj cestovního ruchu a prezentace města, mezinárodní spolupráce, sociální a navazující
služby a prorodinné aktivity.
Cíl (důvod) podpory programu: zvýšení nabídky kulturních služeb, podpora sportu a
tělovýchovy, podpora rozvoje dětí a mládeže, rozšíření volnočasových aktivit občanů, podpora
ochrany přírody, zlepšení informovanosti a zdraví občanů, podpora rozvoje cestovního ruchu,
podpora prezentace města, rozvoj mezinárodní spolupráce, podpora sociálních a navazujících
služeb a prorodinných aktivit.
Forma podpory programu: podpora je poskytována ve formě nevratné přímé finanční pomoci
(dotace).
Okruh způsobilých žadatelů: žadatelem může být pouze subjekt, který je spolkem,
humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na území města
v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, zdravotnictví, ochrany přírody, protidrogových aktivit a
prevence kriminality. Dále mohou o dotaci žádat fyzické osoby s oprávněním k předmětu
činnosti a právnické osoby se sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na aktivity
nekomerčního a obecně prospěšného charakteru a jsou pořadateli této konkrétní akce na území
města Jirkova. O dotaci na činnost mohou žádat fyzické osoby s oprávněním k předmětu
činnosti a právnické osoby, které mají sídlo na území města Jirkova. O dotaci na činnost a
projekt nemohou žádat jednotlivé sportovní oddíly nebo složky fyzických a právnických osob,
které jsou ve stejném roce dotovány z rozpočtu města Jirkova. O dotaci na činnost mohou žádat
organizace, jednotlivé sportovní oddíly nebo složky fyzických a právnických osob, které nemají
sídlo na území města Jirkova, pokud dotace bude využita k uspokojování potřeb osob, které
mají trvalý pobyt v Jirkově.
Objem prostředků vyhrazených na daný program: 900 000 Kč
Maximální výše podpory na jednu žádost/akci: 100 000 Kč
Účel využití finančních prostředků z programu: finanční prostředky lze využít např. na
úhradu nutných provozních nákladů žadatele, dotace na údržbu a opravy užívaných zařízení,
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dotace na pořízení hmotného a nehmotného majetku prokazatelně sloužícího pro
představovanou oblast činnosti, propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny.
V případě žádosti o poskytnutí dotace na určitý projekt lze finanční prostředky programu využít
na vydání propagačních materiálů pro příslušnou akci, pronájem prostor potřebných k zajištění
akce, vydání určité publikace či tiskoviny, na technické zabezpečení akce, na zajištění cen pro
soutěže (odměny soutěžících), na dopravu. Dotaci lze využít na úhradu nákladů spojených
s pronájmem Jirkovského divadla, na úhradu nákladů spojených s uskutečněním aktivit se
zahraniční účastí na území města Jirkova nebo na uskutečnění aktivit v zahraničí apod. Finanční
prostředky dotace nelze použít na úhradu pohoštění, občerstvení a darů, na úhradu mezd, platů
a odměn členů, funkcionářů žadatele, pořadatelů, trenérů, rozhodčích apod., na úhradu
nevyrovnaných závazků (včetně schválených splátkových kalendářů) z předchozího období.
Kritéria poskytování dotace: komise pro schvalování žádostí na činnost posuzuje zejména:
a) celkový počet registrovaných členů s přihlédnutím k počtu registrovaných dětí a mládeže,
b) zapojení znevýhodněných osob do činnosti organizace nebo zaměření činnosti organizace na
tyto osoby,
c) zapojení v soutěžích, na přehlídkách a jiných akcích,
d) prezentace města Jirkov na akcích celostátního či mezinárodního charakteru,
e) výběr členských příspěvků a jeho výše, (případně) vlastní finanční spoluúčast na činnosti,
f) stávající poskytování jiné podpory činnosti (např. bezplatný či zvýhodněný pronájem
v prostorách ve vlastnictví města apod.),
g) zkušenosti se spoluprací se žadatelem z předchozího období,
h) zohlednění organizací, které pomáhají řešit celoměstský nebo celospolečenský problém,
i) kvalita, důvěryhodnost činnosti žadatele, odborný a společenský ohlas, vyhodnocení
předchozí spolupráce, podpora osob využívajících poskytované sociální a navazující služby na
území města Jirkova.
Při posuzování žádostí o dotaci na projekt hodnotí komise zejména:
a) zapojení mládeže a veřejnosti na akci,
b) zaměření na prorodinné aktivity,
c) odstraňování sociálních bariér, prevence sociálně patologických jevů nebo zaměření na
osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné,
d) účelnost zvolených metod dle zaměření akce a její dopad na veřejnost města,
e) zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního charakteru,
prezentace města Jirkova na akcích celostátního či mezinárodního charakteru (především na
akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými městy města Jirkova),
f) hospodárnost projektu, podíl spolufinancování,
g) zkušenosti se spoluprací s žadatelem z předchozího období.
Náležitosti žádosti o poskytnutí programu: žádost musí být podána na standardním formuláři
(k vyzvednutí na Odboru vnitřní správy a rozvoje a na webových stránkách města Jirkov) a
musí obsahovat povinné přílohy:
a) kopii registrace žadatele (právnická osoba) nebo kopie živnostenského listu (podnikající
fyzická osoba) či jiné oprávněné (stanovy, statuta). Žadatelé, kteří o dotaci již dříve žádali, a
nenastala u nich změna, nemusí dokládat,
b) čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči městu Jirkov a jeho organizacím,
c) doklad o zřízení bankovního účtu (lze předložit aktuální výpis z účtu),
d) v případě žádosti na projekt návrh propozic nebo rozpisu, eventuálně pozvánku na akci,
e) kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce organizace,
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f) doporučená příloha v případě žádostí na projekt: doklad o pořádání podobných akcí
pořádaných v minulosti.
Poskytnutí dotace:
Jednotlivé žádosti projednává Kulturní, školská, sociální a sportovní komise města Jirkov, která
vyhodnocení žádostí předloží do nejbližšího zasedání rady města, popřípadě zastupitelstva
města s návrhy na poskytnutí nebo neposkytnutí dotace.
O poskytnutí dotace rozhoduje:
a) rada města v případě žádosti o dotaci do 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom
kalendářním roce,
b) zastupitelstvo města v případě žádosti o dotaci nad 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě
v jednom kalendářním roce.
V případě žádostí zaměřených na prorodinné aktivity, prevenci sociálně patologických jevů a
odstraňování sociálních bariér doporučuje poskytnutí dotace Řídící skupina komunitního
plánování prostřednictvím koordinátora sociálních a navazujících služeb. Kulturní, školská,
sociální a sportovní komise při svém rozhodování přihlíží k tomuto doporučení.
Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí dotace sdělí žadateli Odbor vnitřní správy a rozvoje bez
zbytečného odkladu po zasedání rady nebo zastupitelstva města. Žadatel, jemuž byla přiznána
dotace, se dostaví na Odbor vnitřní správy a rozoje, kde je s ním sepsána veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace. Přiznané finanční prostředky budou převedeny žadateli tak, jak je ujednáno
ve smlouvě.
Podklady pro závěrečné vyúčtování je žadatel povinen předložit:
a) v případě vyúčtování dotace na činnost nejpozději do 20. 11. 2020.
Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování stanoven na pozdější datum,
nejpozději však do 23. 12. 2020.
b) v případě vyúčtování dotace na projekt bude závazný termín vyúčtování stanoven
individuálně ve smlouvě, vždy však nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém
byla dotace poskytnuta.
V případě nedodržení termínu vyúčtování dotace se postupuje podle podmínek uvedených ve
veřejnoprávní smlouvě. Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví
se pro příjemce jako závazný ukazatel.
Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky v podobě numerických
chyb v rozpočtu projektu, nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů či absenci a
neúplnosti údajů ve formuláři a příloh, a žadatel o dotaci ani na výzvu poskytovatele žádost
neopraví, nedoloží přílohy nebo nedoplní údaje, bude tato žádost vyřazena z dalšího řízení.
Odbor vnitřní správy a rozvoje vede agendu ve věci poskytování dotací na projekt a činnost,
kontroluje úplnost žádostí o dotace včetně povinných příloh, zajišťuje informace o
zkušenostech se žadatelem, připravuje podklady k projednání žádosti v radě a zastupitelstvu
města a poskytuje na vyžádání potřebné doklady ke kontrole vyžádané kontrolními subjekty
dle těchto zásad.
Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i v poskytnutých dokladech. Při
zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo
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nepravdivých údajů vyřadí Kulturní, školská, sociální a sportovní komise rady města žadatele
a v případě, že je dotace již vyplacena, doporučí požadovat její vrácení v plné výši.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 20. 12. 2020
Závěrečná ustanovení:
Na přiznání dotace není právní nárok.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy a lze ji použít jen na účel
uvedený ve smlouvě.
Žádosti se podávají písemně poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu na
adresu: Městský úřad Jirkov, Odbor vnitřní správy a rozvoje, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11
Jirkov. Veškeré podklady jsou k dispozici u pracovníka: referent správy dotací na Odboru
vnitřní správy a rozovje, či na webových stránkách: www.jirkov.cz.
Vzor žádosti: je ke stažení na webu města Jirkov nebo je k dispozici na Odboru vnitřní správy
a rozvoje.
Datum zahájení daného programu: 13. 2. 2020
Žádosti je možné podávat od: 31. 3. 2020 do 27. 11. 2020
V případě vyčerpání určených finančních prostředků si město Jirkov vyhrazuje právo ukončit
možnost podání žádostí.

Mgr. Darina Kováčová
starostka města

Dana Jurštaková
místostarostka
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