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Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice 

v roce 2021 
(dále jen „Pravidla“) 

 

Část I. 

Základní ustanovení 

 

1. Dotační programy 

Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice 

v roce 2021. 

Město Řevnice (dále také jen „město“) bude ze svého rozpočtu poskytovat v roce 2021 dotace v rámci 

těchto 2 dotačních programů:  

Dotační program č. 1: Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží (dále 

také jen „Program č. 1“) 

Dotační program č. 2: Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí (dále také jen 

„Program č. 2“) 

 

2.  Poslání a cíle 

Cílem Programu č. 1 je podpora zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže do smysluplného naplnění 

volného času, rozvíjení jejich osobnosti a prevence negativních společenských jevů.  

Cílem Programu č. 2 je podpora veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a 

tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí a to s cílem motivace občanů města k organizování 

a rozvíjení volnočasových aktivit. 

 

3.   Ekonomický rámec 

Za účelem poskytnutí dotací v rámci Programu č. 1 město vyčlenilo v návrhu rozpočtu na rok 2021 

finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč.  

Za účelem poskytnutí dotací v rámci Programu č. 2 město vyčlenilo v návrhu rozpočtu na rok 2021 

finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč.  

 

4.   Právní rámec 

Město Řevnice se při poskytování příspěvků z rozpočtu města řídí platnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména: 

-  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

-  zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

-  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími. 

 

 

Část II.   

Program č. 1   

Podpora celoroční činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží 

1. Na co lze dotaci poskytnout 

Dotaci lze poskytnout na činnosti, které splňují tyto podmínky:  

- na podporu pravidelných aktivit spolků (dříve občanských sdružení), případně jiných neziskových 

organizací a sdružení (dále společně jen „organizace“), které mají svou členskou základnu a jejichž 

činnost je vyvíjena pravidelně, minimálně 12 x do roka a směřuje na volnočasovou aktivitu dětí a 

mládeže; 
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-  činnost je vyvíjena ve volném čase účastníků, nikoli jako jejich podnikání nebo zaměstnání; 

-  dotace je poskytnuta na 1 kalendářní rok. 

 

2. Komu lze dotaci poskytnout 

Dotaci lze poskytnout pouze právnické osobě pracující s dětmi a mládeží, založené nebo jinak vzniklé a 

registrované v ČR v souladu s obecně závaznými právními předpisy, která není založena za účelem 

dosažení zisku a jejíž činnost nevykazuje znaky podnikání ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012, Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, která působí na území města Řevnice. 

 

3. Co lze z dotace na činnost hradit a co nelze hradit: 

Z dotace na činnost lze hradit pouze neinvestiční náklady: drobné opravy, údržba a obnova materiálně 

technického vybavení, cestovné, ubytování, služby, pronájmy, sportovní materiál, vybavení, materiál pro 

činnost, ceny pro soutěžící - vše ve prospěch členů žadatele – dětí a mládeže.   

Dotaci nelze poskytnout zejména na náklady na: 

-  mzdy, dohody o pracovní činnosti, finanční odměny zaměstnancům a další náklady spojené se 

zaměstnáváním dle zákoníku práce; 

-  náklady na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku nad 40 tis. Kč; 

-  pokuty, penále, daně; 

-  pohoštění; 

-  DPH, pokud je organizace plátcem. 

 

4. Pravidla pro výpočet výše dotace  

Dotaci lze žádat na člena organizace, který dosáhl/dosáhne do 31.12.2021 maximálního věku 18 let. Se 

žádostí žadatel předloží čestné prohlášení, že působí v Řevnicích, seznam členů organizace, na které 

příspěvek žádá s uvedením roku jejich narození a čestné prohlášení, že členové uvedení na seznamu mají 

trvalé bydliště v Řevnicích a zaplatili členské příspěvky za rok 2020 (tj. jsou aktivními členy organizace). 

Součástí žádosti je také povinně stručný popis činností a aktivit žadatele.  

Celková finanční částka určená k rozdělení mezi žadatele v rámci Programu č. 1 bude rozdělena v poměru 

daném počtem členů žadatele splňujícího podmínky Programu č. 1 k celkovému počtu členů všech 

žadatelů, kteří splní podmínky Programu č. 1. 

 

5. Kdy o dotaci požádat 

Žádost se podává písemně na závazném formuláři od 22.2.2021 do 22.3.2021. Závazný vzor žádosti je 

přílohou těchto Pravidel. Žádost musí obsahovat všechny požadované údaje a všechny povinné přílohy, 

uvedené v těchto Pravidlech. Žádost se zasílá na adresu města nebo podává osobně na podatelnu 

městského úřadu v jednom vyhotovení. Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel, nebudou 

zařazeny do projednávání. V případě formálních nedostatků mohou být žádosti na výzvu doplněny. 

Podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok.  

Výsledky přidělení dotací budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Řevnice nejpozději dne 

6.4.2021 - s výjimkou dotací, jejichž přidělení je v rozhodovací pravomoci zastupitelstva města (výsledky 

budou zveřejněny po nejbližším zasedání zastupitelstva).  

Žadatelé, kterým nebude přiznána dotace, budou vyrozuměni písemně a bude jim sdělen důvod 

nevyhovění jejich žádosti. 

V případě přidělení dotace budou žadatelé vyzváni k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Na základě uzavřené smlouvy bude vyplacen příspěvek jednorázově v celoroční výši a to zásadně 

bezhotovostně na bankovní účet žadatele. 

 

6. Další podmínky pro použití dotace  

Dotace není převoditelná na jiný subjekt a nelze z ní jiný subjekt financovat, pokud nejde o běžné 

poskytnutí služby.   

 

7. Kontrola použití dotace 

Do 13. prosince 2021 musí příjemce dotace předložit městu přehled o čerpání a použití poskytnutých 

peněžních prostředků (dále jen „vyúčtování“). Všechny předložené doklady musí být identifikovatelné, 

účetně zaevidované, ověřitelné a doložitelné originálními dokumenty. Způsob vyúčtování bude sjednán 

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.  

Kontrolu vyúčtování provede ekonomický odbor, o výsledku informuje orgány města, které poskytnutí 

dotace schválily. 
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Finanční prostředky, které nebyly použity v souladu s těmito Pravidly nebo podmínkami uvedenými ve 

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, je příjemce povinen vrátit na účet města dle podmínek 

uvedených ve veřejnoprávní smlouvě. 

 

 

Část III. 

Program č. 2 

Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, 

turistického ruchu a životního prostředí  

1. Na co lze dotaci poskytnout 

Dotaci lze v rámci Programu č. 2 poskytnout na podporu projektů a akcí částečně financovaných 

z různých jiných zdrojů (kraj, strukturální fondy, nadace, soukromé a jiné) určených pro veřejnost ve 

městě Řevnice. 

 

2. Komu lze dotaci poskytnout 

Příspěvek na podporu konkrétního projektu a akce lze poskytnout fyzické osobě a právnické osobě 

založené nebo jinak vzniklé a registrované v ČR v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy.  O dotaci na jednu akci může žádat pouze jeden pořádající subjekt. 

 

3. Co lze a nelze z jednorázové dotace na projekt nebo akci hradit 

Z jednorázové dotace na projekt nebo na akce lze hradit pouze neinvestiční náklady související s daným 

projektem nebo akcí mimo náklady na: 

-  mzdy, dohody o pracovní činnosti, finanční odměny zaměstnancům a další náklady spojené se 

zaměstnáváním dle zákoníku práce; 

-  náklady na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku nad 40 tis. Kč; 

-  pokuty, penále, daně; 

-  DPH, pokud je organizace plátcem. 

 

4. O jakou částku lze žádat 

U dotací na projekt či akci může výše jednorázové dotace na akci činit maximálně 50 % celkových 

nákladů žadatele na projekt či akci. U projektů a akcí, jejichž celkový rozpočet činí do 7.000,00 Kč, 

může být tento projekt hrazen celý z dotace města, tj. bez finanční spoluúčasti žadatele. 

 

5. Kdy o dotaci požádat 

I. kolo:         od 22.2.2021 do 22.3.2021 

II. kolo:         od 1.6.2021 do 30.6.2021 

Žádost se podává písemně na závazném formuláři. Závazný vzor žádosti je přílohou těchto Pravidel. 

Žádost musí obsahovat všechny požadované údaje a všechny povinné přílohy, uvedené v těchto 

Pravidlech. Žádost se zasílá na adresu města nebo podává osobně na podatelnu městského úřadu 

v jednom vyhotovení. Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel, nebudou zařazeny do 

projednávání. V případě formálních nedostatků mohou být žádosti na výzvu doplněny. 

Podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok.  

Výsledky přidělení dotací budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Řevnice nejpozději dne 

6.4.2021 - s výjimkou dotací, jejichž přidělení je v rozhodovací pravomoci zastupitelstva města (výsledky 

budou zveřejněny po nejbližším zasedání zastupitelstva).   

Žadatelé, kterým nebude přiznána dotace, budou vyrozuměni písemně a bude jim sdělen důvod 

nevyhovění jejich žádosti. 

V případě přidělení dotace budou žadatelé vyzváni k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Na základě uzavřené smlouvy bude vyplacena dotace a to bezhotovostně na bankovní účet žadatele. 

 

6. Kdo a jak bude o příspěvku rozhodovat 

Přidělení dotace bude projednáno v hodnotící 5-členné komisi jmenované radou města. Komise bude mít 

toto složení: 1 člen za kulturní komisi, 1 člen za městský úřad, 1 radní, vedoucí městského kulturního 

střediska a 1 nezávislý člen. Hodnotící komise bude žádosti posuzovat podle těchto kritérií: 

a) důvěryhodnost žadatele (např. zkušenosti s obdobnými projekty, opakované nedostatky ve vyúčtování 

předchozích dotací či jiné komunikační problémy);   

b) rozpočet (reálnost financování) projektu či akce, angažovanost žadatele při získávání více-zdrojového 

financování; 
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c) společenská prospěšnost, přínos pro město, reprezentace a propagace města; 

U jednotlivých žádostí bude každé z těchto dílčích kritérií  hodnoceno body na škále od 1 do 5. 

Komise navrhne radě města rozdělení disponibilní částky pro jednotlivé žadatele.  

V I. kole bude rozdělena větší část disponibilní finanční částky a to podle úvahy hodnotící komise 

s ohledem na počet a kvalitu podaných žádostí. Zbylá část finančních prostředků bude ponechána pro 

rozdělení ve II. kole.  

Prioritně budou v roce 2021 poskytnuty dotace pravidelně pořádaným akcím, které chce město 

kontinuálně podporovat a dále jedinečným akcím, které mají potenciál oslovit i mimořevnické 

návštěvníky.  

 

7. Kontrola použití dotace 

Nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení projektu nebo akce, na kterou byla jednorázová dotace 

poskytnuta, je povinen příjemce dotace předložit městu vyúčtování, tj přehled o čerpání a použití 

poskytnutých peněžních prostředků. Způsob vyúčtování bude podrobně sjednán ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. Kontrolu vyúčtování provede ekonomický odbor, o výsledku informuje 

komisi a orgány města, které poskytnutí dotace schválily. 

Jednorázovou dotaci na projekt nebo na akci, která nebyla použita v souladu s těmito Pravidly nebo 

podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, je příjemce povinen neprodleně 

vrátit na účet města dle podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

 

Část IV. 

Závěrečná ustanovení 

Tato Pravidla se nevztahují na příspěvkové organizace zřízené městem Řevnice a na organizace městem 

Řevnice založené. 

Žádost žadatelů, kteří nedoložili včas a správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých dotací, případně včas 

nevrátili nepoužité finanční prostředky městu, bude vyřazena. 

Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu a vůči 

organizacím zřízeným nebo založeným městem. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Použití dotace podléhá nejen kontrole městem určenými osobami, ale i dalším kontrolám podle platných, obecně 

závazných předpisů. 

V odůvodněných případech si město vyhrazuje možnost postupovat odlišně od těchto Pravidel. 

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Radou města Řevnice, tj. dnem 13.1.2021 

(viz. zápis č. 97 z jednání Rady města Řevnice dne 13.1.2021). 

 

 

 

V Řevnicích dne 14.1.2021 

 

 

 

 

 

  

            Ing. Tomáš Smrčka                                                  Ing. arch. Alice Čermáková 

                    starosta                                                                        místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                              Vyvěšeno elektronicky:    

Sejmuto:         Sejmuto: 


