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Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2019 

 

I. 
Vymezení žádostí o dotace 

 

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

II. 
Důvod poskytnutí dotací 

 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétní kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové 

aktivity a akce nebo na celoroční činnost žadatelů, kteří vykonávají společensky prospěšnou 

činnost na území města Hodkovice nad Mohelkou, obcí Jílové, Záskalí včetně Ždárku, 

Radoňovice a místní část Citeře.. Dotaci je možno poskytnout na akce, nebo celoroční činnost, 

které se uskuteční od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 

 

 

III. 

Objem finančních prostředků 

 

Objem schválených finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2019 je 350.000,- Kč. 

Minimální výše dotace pro jednoho žadatele je 5.000.- Kč. Maximální výše dotace pro jednoho 

žadatele je 30.000.- Kč. 

Žadatel může podat pouze jednu žádost, která může zahrnovat jak jednorázové akce, tak 

podporu celoroční činnosti, žadatel je povinen to uvést ve své žádosti. 

 

IV. 

Okruh žadatelů 

 

Žadatelem může být právnická osoba založená k nepodnikatelským účelům, nebo fyzická osoba. 

U subjektu SK Hodkovice nad Mohelkou je přípustné, aby žádost o dotaci podal jednotlivý 

oddíl, na žádosti bude připojen podpis předsedy SK. 

Z žádostí o dotace jsou vyloučeny příspěvkové organizace, MěKS a kino. 

 

V. 

Předkládání žádostí 

 

Žadatelé požádají o dotaci prostřednictvím formuláře „Žádost o dotaci“, která je k dispozici na 

webových stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou. 

 

 

 

 



 

 

 

IV. 

Termíny pro podání a schválení žádostí o dotaci 

 

Zájemci o dotaci mohou předkládat své žádosti v termínu od 25. 02. 2019 do 13. 03. 2019 do 17 

hodin, a to písemně na podatelnu Městského úřadu. 

Vyhodnocení žádostí provede jmenovaná komise nejpozději do 31. 03. 2019 a předloží svůj 

návrh ke schválení radě města. Rada města projedná předložený návrh na nejbližším možném 

jednání. 

 

V. 

Účel a použití finančních prostředků 

 

Finanční prostředky z přidělené dotace může žadatel použít pouze k účelu, který je uveden ve 

veřejnoprávní smlouvě – především na náklady spojené s materiálním zajištěním dané činnosti, 

k pořízení drobného majetku, prokazatelných nákladů na propagaci, řádně doloženého 

cestovného, nájemného, ceny soutěžícím a případné technické zajištění a služby. Dotaci je 

možné použít také na krytí nákladů za energie spojených s celoroční činností žadatele. Dotace 

nebude poskytnuta na nákup potravin a nápojů, a to ani ve formě odměn pro pořadatele, 

účastníky a soutěžící, uplatnit dále nelze dárkové poukazy na občerstvení a dárkové 

balíčky. 

 

VI. 

Vyúčtování dotace 

 

Finanční prostředky budou žadateli poskytnuty po provedeném vyúčtování. Formulář 

„Vyúčtování dotace“ bude přílohou veřejnoprávní smlouvy a dále bude ke stažení na webových 

stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou Vyúčtování dotace bude předloženo v souladu se 

sjednanými podmínkami a termíny uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, nebudou mu finanční 

prostředky vyplaceny. Vyúčtování musí žadatel předložit do 30 dnů od skončení akce (případě 

více akcí od té poslední), nejpozději však do 10. 12. 2019. Toto datum je platné i pro dotace na 

celoroční činnost. 

 

 

 

Tento návrh schválilo ZM na veřejném zasedání dne 23. 01. 2019, usnesení č. 06/2019 

 

 

 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 24. 01. 2019 

 

 

 

 

 

 

Bc. Markéta Khauerová      Mgr. Helena Řezáčová 

        starostka města         místostarostka města 

 


