MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018

Bod programu:

8

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a
tělovýchovy
MgA. Jarmila Vrtalová - referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy
Kateřina Šváčková - referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Dotace - granty a příspěvky 2018 v kompetenci odboru školství,
kultury a tělovýchovy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2018 v oblastech kultury, zahraniční
spolupráce partnerských měst a regionů, tělovýchovy a památkové péče na území města
Hranic nad 50 tis. Kč dle Grantového programu Hranic QI 61-01-10 a Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic QI 61-01-09 městem Hranice v jednotlivých případech
pro žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v
tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 7
2. schvaluje
smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantu pro fyzickou a právnickou osobu, které
tvoří přílohu č. 8 a 10 a smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku pro fyzickou a právnickou
osobu, které tvoří přílohu č. 9 a 11 dle důvodové zprávy
3. pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a
příspěvků na rok 2018 nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1.
tohoto usnesení

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 2170/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018
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Důvodová zpráva:
V souladu s platným Grantovým programem města Hranic a Zásadami pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města posoudily jednotlivé grantové komise splnění formálních kritérií,
vhodnost a účelnost žádostí v jednotlivých oblastech v kompetenci odboru školství, kultury a
tělovýchovy a navrhly Radě města Hranic rozdělení celkových částek určených na granty a
příspěvky v rozpočtu města Hranic na rok 2018.
Rada města projednala předložené návrhy z grantových komisí na rozdělení dotací v
jednotlivých oblastech dne 13.3.2018 a usnesením 2170/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018
doporučila Zastupitelstvu města schválit dotace - příspěvky a granty nad 50 tis. Kč v
jednotlivých případech dle předložených tabulek (příloha 1-7)
Stručná charakteristika projektů a činností a výše požadovaných dotací - grantů a příspěvků
jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Dle zákona č. 250/2000 Sb., je nutné, aby v případě
poskytnutí nulové nebo menší částky než požaduje žadatel, bylo toto zdůvodněno.
Zdůvodnění k žádostem s nulovým návrhem komise je uvedeno pod jednotlivými tabulkami.
Důvodem poskytnutí nižších částek, než navrhoval žadatel, je nedostatek finančních
prostředků, které byly vyhrazeny z rozpočtu města na jednotlivé dotační oblasti.
Dle Grantového programu města Hranic a Zásad pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
mohou žádat o poskytnutí dotace pouze ti žadatelé, kteří mají splněny závazky vůči městu
Hranice z minulých let, hlavně pak vyúčtované dotace z minulých let.
Všichni žadatelé o dotace řádně vyúčtovali dotace poskytnuté v předchozích letech.
Ad 1).
U žádostí o dotaci do 50 000 Kč včetně v jednotlivých případech spolkům, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí, pak rozhodnutí o této dotaci náleží do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce
podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci náleží
podle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Dále
podle písm. j) téhož § je v pravomoci zastupitelstva města uzavření smlouvy o takto
poskytnuté dotaci včetně schválené účelové vázanosti poskytovaných prostředků.
Ad 2).
Vzhledem k tomu, že příslušné orgány města musí schválit účelovou vázanost
poskytovaných prostředků, jsou přílohou č. 8, 9, 10 a 11 materiálu vzory smluv, které budou
doplněny konkrétním příjemcem, poskytnutou částkou a účelovou vázaností dle
předložených tabulek.
Znění vzorových smluv bylo konzultováno s právním oddělením.

Přílohy 1-7 jsou v elektronické podobě k dispozici na odkazu:
http://workspace.mesto-hranice.cz/share/f0c0d87e9c0c7e7f1b03cc3359d83be1ef14d0e1
heslo: zm2016
Bez připomínkového řízení
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Přílohy:
Příloha č. 1 - granty kultura 2018.xlsx
Příloha č. 2 - kultura činnost 2018.xlsx
Příloha č. 3 - granty zahr. spolupráce 2018.xlsx
Příloha č. 4 - granty tělovýchovy 2018.xlsx
Příloha č. 5 - příspěvky tělovýchova dospělí 2018.xlsx
Příloha č. 6 - příspěvky tělovýchova mládeže 2018.xlsx
Příloha č. 7 - granty pam.péče 2018.xlsx
Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace fyzické osobě - grant.doc
Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace fyzické osobě - příspěvek.doc
Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace právnické osobě - grant.doc
Příloha č. 11 - Smlouva o poskytnutí dotace právnické osobě - příspěvek.doc
Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace fyzické osobě - grant.doc
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – grantu na akci
Číslo 01-2018….
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
IČO (bylo-li přiděleno):
Bydliště:
tel.:
Číslo účtu:
u peněž.ústavu:
Kontaktní osoba:
tel.:
Adresa kontaktní osoby:
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: ………,- Kč, slovy: …….korunčeských na
účel: ……………., na dobu od 01. 01. – 30. 11. ………….schválené usnesením ……………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: …………………..
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. …………..za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru ………………. změnu adresy nebo změnu
osob oprávněných za něj jednat.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. …………... Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
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tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. …………... Úplné znění Grantového programu města Hranic je
pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz.
Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. ………..na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené
nebo pořádané po tomto termínu:
- v roce ………. na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce ………. nejpozději do 15. 1. ………..na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …………………………………………..
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
titul, jméno a příjmení, popř. funkce
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Příloha č. 9
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – příspěvek na celoroční činnost
číslo: 01-2018..
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
IČO (bylo-li přiděleno):
Bydliště:
tel.:
Číslo účtu:
u peněž.ústavu:
Kontaktní osoba:
Adresa kontaktní osoby:
(dále jen příjemce)

tel.:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši: ………,- Kč, slovy: …….korunčeských na účel:
celoroční činnost oddílu …, na dobu od 01. 01. – 30. 11.………….. schválené usnesením
……………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: …………………..
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 30. 11. …………..za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství a sociálních věcí změnu adresy
nebo změnu osob oprávněných za něj jednat.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic do 30. 11. …………... Úplné znění Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dispozici na webových
stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost
vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s toutosmlouvou vrátit
do 30. 11……………… na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
IV. Závěrečná ustanovení
6. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …………………………………………..
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8. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
10.Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatele
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
titul, jméno a příjmení, funkce
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Příloha č. 10
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – grantu na akci
číslo: 01-2018….
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Název právnické osoby:
IČO:
Sídlo:
tel.:
Číslo účtu:
u peněž.ústavu:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
tel.:
Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace – grantu ve výši: ………,- Kč, slovy: …….korunčeských na
účel: ……………., na dobu od 01. 01. – 30. 11. ………….schválené usnesením ……………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: …………………..
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. …………..za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru ………………. změnu adresy nebo změnu
osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Grantového
programu města Hranic do 30. 11. …………... Dotaci na akci finančně ukončenou nebo pořádanou po
tomto termínu vyúčtovat do 15. 01. …………... Úplné znění Grantového programu města Hranic je
pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz.
Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. ………..na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy, u akce finančně ukončené nebo
pořádané po tomto termínu:
- v roce ………. na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy
- v roce ………. nejpozději do 15. 1. ………..na účet č. 190001320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
11.Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále vnitřním
předpisem Grantový program města Hranic.
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12.Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …………………………………………..
13.Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
14.Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
15.Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatel e
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
titul, jméno a příjmení, funkce
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Příloha č. 11
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – příspěvek na celoroční činnost
číslo: 01-2018..
I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu: 1320831/0100
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Název právnické osoby:
IČO:
Sídlo:
tel.:
Číslo účtu:
u peněž.ústavu:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
tel.:
Adresa kontaktní osoby:
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši: ………,- Kč, slovy: …….korunčeských na účel:
celoroční činnost oddílu …, na dobu od 01. 01. – 30. 11.………….. schválené usnesením
……………………………………..
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: …………………..
III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 30. 11. …………..za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství a sociálních věcí změnu adresy
nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic do 30. 11. …………... Úplné znění Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dispozici na webových
stánkách města Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost
vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s toutosmlouvou vrátit
do 30. 11……………… na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
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1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále
vnitřním předpisem Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením …………………………………………..
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatele
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
titul, jméno a příjmení, funkce
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