PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN
I.

Název programu

„Podpora táborových pobytů v roce 2019“ neziskovým subjektům
II.

Vyhlašovatel dotačního programu

Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je město Český Těšín (dále jen
„Město“), náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ: 00297437, zastoupené starostkou města.

III.

Účel a priority dotačního programu

Finanční podpora aktivit neziskových subjektů v oblasti pořádání táborových pobytů pro děti a
mládež ve věku od 6 do 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín.
Priority:
Organizované volnočasové aktivity v době letních prázdnin pro děti a mládež od 1.července
do 31.srpna 2019.

IV.

Důvod podpory

Důvodem je finanční podpora táborových pobytů konaných v době letních prázdnin v roce 2019.
V.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu
stanoveného účelu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu
uvedeného dotačního programu činí 150 000,- Kč.
Tato částka může být v rozpočtu města Český Těšín na rok 2019 upravena.

VI.

Vymezení okruhu způsobilých žadatelů

Dotační program je určen pro neziskové organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a
mládeží ve volném čase působícími na území města Český Těšín.
O dotaci v tomto dotačním programu nemohou žádat:
 politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Český Těšín,
 organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační
složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní
podniky,
 obce,
 fyzické osoby,
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osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
obchodní korporace dle zákona ač. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

O dotaci v tomto dotačním programu nemohou dále žádat subjekty, které mají dluh vůči městu.

VII.

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace může být poskytnuta pouze způsobilému žadateli dle článku č. VI tohoto programu:
a) Žádost o dotaci v tomto dotačním programu musí být předložena v písemné formě na
předepsaném formuláři (příloha č. 1 „Programu“) v jednom podepsaném originále,
jehož nedílnou součástí jsou přílohy číslo 2 (rozpočet projektu) a 3 (čestné prohlášení de
minimis) a dále:








kopie dokladů o právní osobnosti (stanovy, statut, zřizovací listina, apod.),
kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu (případně fotokopie
posledního výpisu z bankovního účtu),
kopie potvrzení o IČ,
kopie dokladu o registraci DPH, je-li žadatel plátcem DPH,
kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění jednat jménem osoby (podepisovat smlouvy),
zpráva o činnosti obsahující tyto údaje (počet členů, cílová skupina, přehled celoročních
aktivit za předcházející kalendářní rok, na který je o dotaci žádáno),
čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu k datu podání žádosti.

b) Na konkrétní projekt lze podat pouze jednu žádost o dotaci z rozpočtu města Český Těšín.
c) V případě, že žadatel předkládá v tomto dotačním programu více různých projektů
(odlišné volnočasové aktivity-odlišné tématické zaměření táborového pobytu), žádost o
dotaci bude předložena na každý projekt samostatně dle článku VII, bod a). Za jiný
projekt se nepovažuje více turnusů se stejným počtem pobytových dnů a stejným
tematickým zaměřením táborového pobytu.
d) Dotace v maximální výši 150 Kč/dítě/den (konečná částka na jedno dítě bude stanovena
podle počtu žadatelů).
e) Dotace je určena pouze pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let (děti v době konání
táborového pobytu budou mít minimálně 6 let a maximálně 15 let) s trvalým pobytem
(v době podání přihlášky na táborový pobyt) na území města Český Těšín.
f) Dotace bude poskytnuta pouze na táborové pobyty o délce trvání minimálně 7
pobytových dnů (6 nocí), přičemž den příjezdu a den odjezdu se počítá jako jeden
pobytový den.
g) Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů.

2

Uznatelnými náklady projektu se rozumí:
Uznatelný náklad je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace
poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených
podmínek:




vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;
bude vynaložen v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu;
vznikne příjemci prokazatelně v období od 01.06.2019 do 30.09.2019, přičemž
rozhodující je datum uskutečnění účetního případu, a je doložen daňovým dokladem.

Uznatelné náklady:
a) náklady spojené s ubytováním účastníků táborového pobytu
b) náklady spojené se stravováním účastníků táborového pobytu
c) náklady spojené s dopravou účastníků táborového pobytu (hromadné jízdenky –
společná jízdenka, faktury dopravce do místa pobytu a zpět – v případě putovních táborů
z posledního místa pobytu)

Lhůty dotačního programu:
− datum vyhlášení: 04.02.2019
− lhůta pro podání žádosti: od 08.03.2019 do 25.03.2019 včetně
Veškeré informace související s dotačním programem včetně formulářů, vzoru smlouvy a zásad
budou k dispozici na internetové adrese: www.tesin.cz.
Administrátorem dotačního programu v oblasti pořádání táborových pobytů pro děti a mládež ve
věku od 6 do 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín je odbor školství a kultury.
Dodržení lhůty pro podání žádosti o dotaci se rozumí den doručení žádosti na podatelnu
Městského úřadu Český Těšín.
Žadatel o dotaci předkládá Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín „Podpora
táborových pobytů v roce 2018“ (příloha č. 1) v jednom podepsaném originále s povinnými
přílohami v tištěné verzi dle článku VII na podatelnu Městského úřadu Český Těšín nebo poštou
na adresu:
Město Český Těšín
Městský úřad Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
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VIII. Vyhodnocení žádosti o dotaci


Vstupní formální kontrola

Odborem školství a kultury bude provedena vstupní formální kontrola žádosti o dotaci. Pokud
žádost o dotaci nebude úplná, vyzve žadatele k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Pokud
žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost o dotaci z dalšího posuzování
vyloučena. Žádosti předložené poskytovateli jakýmkoli jiným způsobem, doručené na jiné
adresy, nebo žádosti předložené po uplynutí lhůty pro podání žádosti, budou z dalšího
posuzování vyloučeny. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti příjemců, kterým
byla poskytnuta dotace v oblasti pořádání táborových pobytů pro děti a mládež ve věku od 6 do
15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín z rozpočtu města Český Těšín v roce 2018
a nepředložili vyúčtování ve lhůtě stanovené smlouvou o poskytnutí dotace nebo předložené
vyúčtování nesplňuje podmínky poskytovatele dotace.



Hodnotící komise

Hodnotící komise bude jmenovaná Radou města Český Těšín.
Hodnotící komise bude posuzovat pouze žádosti o dotace splňující formální náležitosti a účel dle
bodu III.

základní kritéria pro hodnocení

ANO NE

1.

způsobilost žadatele

2.

konání táborových pobytů pro děti a mládež v době letních prázdnin

3.

dodržení počtu pobytových dnů (minimálně 7 dnů – 6 nocí)

4.

věk účastníka táborového pobytu od 6 do 15 let

5.

trvalý pobyt účastníka táborového pobytu na území města Český Těšín

Žadatel, který splnil základní kritéria pro hodnocení, bude navržen na poskytnutí dotace
z rozpočtu města Český Těšín.
Konečná částka dotace na jedno dítě (maximální výše 150,- Kč/dítě/den) bude stanovena podle
počtu žadatelů.
Hodnotící komise zpracuje
odůvodnění a výše dotace.

seznam

podporovaných/nepodporovaných

projektů

včetně

Odbor školství a kultury zpracuje materiály pro rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace
v orgánech města.
O podaných žádostech bude rozhodnuto v orgánech města Český Těšín nejpozději
17.06.2019.
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do

S žadateli, jimž budou dotační prostředky schváleny, uzavře město veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín.
Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno bude bez zbytečného odkladu zasláno oznámení
o přijatém usnesení včetně odůvodnění nevyhovění žádosti.

IX.

Vyúčtování dotace

Příjemce dotace je povinen:
a) Předložit vyúčtování schválené dotace v souladu s veřejnoprávní smlouvou do jednoho
měsíce od ukončení táborového pobytu, nejpozději do 01.10.2019, a to na tiskopise
„Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín“ (příloha č.
4 „Programu“).
b) Předložit poskytovateli v termínu stanoveném veřejnoprávní smlouvou podrobné
vyúčtování skutečných uznatelných nákladů spojených se stravováním, ubytováním a
dopravou účastníků táborového pobytu. Veškeré daňové doklady (pouze u nákladů za
dopravu mohou být doloženy i hromadné jízdenky – společné jízdenky) vztahující se
k čerpání dotace musí být označeny slovy: „Financováno z rozpočtu města Český
Těšín dle sml.č…“ s uvedením výše použité dotace v Kč. Na účetních dokladech, které
jsou z dotace města Český Těšín financovány jen částečně, je nutno vždy uvést i přesnou
částku hrazenou z dotace. Teprve po řádném označení na originálech dokladů mohou být
vyhotoveny jejich kopie (originály těchto dokladů předloží příjemce na vyžádání).
c) Pokud nebude ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak, je nutno
k vyúčtování dotace předložit rovněž kopie dalších dokladů vztahujících se k dotaci
(např. ke každému účetnímu dokladu bude přiložen výdajový pokladní doklad nebo výpis
z bankovního účtu, prokazující jeho úhradu. Na kopiích bankovních výpisů bude
vyznačena zřetelně částka hrazená z dotace.)
d) Vrátit nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě poskytnutou dotaci v plné výši
v případě, že nebude použita k účelu vymezenému veřejnoprávní smlouvou.
e) Vrátit nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě poskytnutou dotaci v plné výši
v případě, že táborový pobyt nebyl uskutečněn vůbec.
f) Vrátit poměrnou část dotace
na částku uvedenou ve smlouvě.

X.

v případě,

že

vyúčtování

nebude

předloženo

Kontrola a sankční ujednání

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita,
podléhá veřejnoprávní kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržování podmínek smlouvy a nedodržení nebo porušení podmínek vyhlášeného dotačního
programu bude poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příjemce dotace umožní poskytovateli, v souladu se zákonem o finanční kontrole, provedení
veřejnosprávní kontroly.
Příjemce dotace umožní v průběhu konání táborového pobytu případnou kontrolu ze strany
poskytovatele dotace, a to na místě samém. Na vyžádání bude předložen seznam účastníků
pobytu.

XI.

Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Město Český Těšín si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
Příloha č. 2 Rozpočet projektu
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č. 4 Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín

Mgr. Gabriela Hřebačková v.r.
starostka

Bc. Tomáš Pavelek v.r.
místostarosta

6

