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Článek 1
Obecná ustanovení
1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa (dále jen
„finanční podpora“) upravují možnosti a postupy orgánů města při poskytování
finanční podpory právnickým a fyzickým osobám v návaznosti na zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
2. Finanční podporou se rozumí transfery peněžních prostředků z rozpočtu města
příjemcům na základě rozhodnutí příslušných orgánů města Česká Lípa (dále jen
„poskytovatele“).
3. Příjemcem finanční podpory je právnická a fyzická osoba (dále jen „příjemce“), se
kterým poskytovatel v souladu s rozhodnutí příslušného orgánu uzavírá veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, smlouvu o poskytnutí,
soukromoprávní smlouvu o poskytnutí finančního daru.
4. Poskytovaná finanční podpora musí být v souladu s veřejný zájmem a podmínkami
pro poskytování veřejné podpory a podpory de minimis.
5. Finanční podpora nemůže být poskytnuta na úhradu pokut, penále a plateb sankčního
charakteru, dále na splátky půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení,
leasingové splátky, odpisy pohledávek, manka a škody včetně výdajů příjemce, které
nelze doložit.
6. Finanční podporu nelze poskytnout žadateli:
a) který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, orgánům
veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii nebo
některého z jejích členských států a orgánů, které poskytují finanční prostředky
na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;
b) který se nachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo došlo
v jeho případě k podání insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám podal
nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
c) který se nachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace,
zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) nebo je v procesu zrušení
s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní
společnosti);
d) kterému byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo
zrušeno oprávnění k činnosti, týkající se jeho předmětu podnikání, nebo
související s projektem, na který má být poskytnuta finanční podpora;
e) vůči kterému, příp. vůči jeho majetku, je vedeno řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí nebo navrhovaná či prováděna exekuce;
f) který je akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.
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7. Skutečnosti uvedené v předchozím odstavci dokládá žadatel formou, kterou stanoví
poskytovatel, zpravidla čestným prohlášením a nepoužijí se v případech poskytnutí
finančního daru.
8. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok, pokud tak nestanoví zvláštní právní
předpis.
9. Podrobnější podmínky při poskytování dotace z dotačního programu, individuální
dotace z fondu rady města a finančního daru z fondu rady města poskytovatele jsou
stanoveny vnitřními předpisy poskytovatele.

Článek 2
Dotace
1. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Česká Lípa na účel
stanovený:
a) dotačními programy v jednotlivých oblastech podpory,
b) žadatelem v jeho žádosti (individuální dotace),
c) zvláštním právním předpisem.
Článek 3
Individuální dotace
1. Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí individuální dotace, jejíž účel, časové nebo
finanční zaměření nebylo obsahem žádného dotačního programu, či nesplňuje žadatel
kritéria uvedená v jednotlivých programech (např. okruh žadatelů), je poskytovatel
povinen přijmout žádost a projednat ji k tomu příslušným orgánem města.
2. Pokud žádost splňuje veškeré podmínky dané zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákonem o obcích, je věcně příslušný odbor městského úřadu
povinen takovou žádost zpracovat a předložit příslušnému orgánu poskytovatele
k rozhodnutí.
3. O poskytnutí individuální dotace či nevyhovění žádosti o poskytnutí individuální
dotace rozhoduje příslušný orgán poskytovatele na návrh věcně příslušného odboru
poskytovatele. Rozhodnutí orgánu poskytovatele sděluje věcně příslušný odbor
městského úřadu poskytovatele bez zbytečného odkladu žadateli.
4. Dotaci lze poskytnout žadateli jen za předpokladu splnění všech podmínek pro
poskytnutí dotace, a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
poskytovatelem a příjemcem. Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat minimálně
náležitosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh
veřejnoprávní smlouvy zpracovává věcně příslušný odbor městského úřadu a
předkládá jej ke schválení společně s žádostí příslušnému orgánu poskytovatele.
Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu správce programu zveřejňuje v případě stanoveném
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
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5. Věcně příslušný odbor městského úřadu, který žádost o poskytnutí dotace předložil
k projednání, je povinen zajistit věcnou a finanční kontrolu čerpání poskytnuté
individuální dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou a její řádné vyúčtování a vypořádání.
6. Zjistí-li poskytovatel, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je příslušný odbor
městského úřadu poskytovatele povinen zajistit postup, úkony či opatření vyplývající
z ustanovení obecného právního předpisu či uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
7. Podrobnější podmínky poskytování individuálních dotací z fondu rady města
poskytovatele jsou stanoveny vnitřním předpisem poskytovatele.
Článek 4
Dotační programy
1. Dotační programy obsahují souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory
účelu určeného poskytovatelem, jsou schvalovány příslušným orgánem poskytovatele
pro daný konkrétní kalendářní rok a mohou být vyhlášeny pro následující oblasti:


sport



kultura



památková péče



podpora talentů



děti, mládež a vzdělávání



sociální



životní prostředí



cestovní ruch



prevence kriminality



investic

2. Správcem každého jednotlivého dotačního programu je věcně příslušný odbor
městského úřadu poskytovatele. Návrh na zřízení dotačního programu předkládá
správce programu zařazením položky konkrétního dotačního programu do návrhu
rozpočtu poskytovatele na příslušný kalendářní rok.
Po schválení rozpočtu
poskytovatele na příslušný kalendářní rok zpracovává správce programu ve spolupráci
s poradními orgány, tj. výborem zastupitelstva města či komisí rady města, návrh
znění dotačního programu a předkládá ho zastupitelstvu ke schválení. Poskytovatel
určuje předmět oblasti podpory, účel a podmínky jednotlivých programů v rámci dané
oblasti podpory.
3. Program schválený zastupitelstvem města zveřejňuje správce programu v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města
umožňující dálkový přístup minimálně po dobu 90 dnů, nejpozději však 30 dnů před
počátkem lhůty stanovené správcem programu pro podávání žádostí žadateli o dotaci
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z daného programu. Účel a podmínky programu zveřejní správce programu současně
se schváleným programem na webových stránkách poskytovatele.
4. Zahájení řízení o poskytnutí dotace z programu je podmíněno doručením žádosti o
poskytnutí dotace žadatelem příslušnému správci programu, na základě vyhlášení
programu k předkládání žádostí o dotaci z programu schváleného příslušnými orgány
poskytovatele.
5. Žádost o dotaci musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v zákoně o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je přílohou vyhlášeného programu.
Poskytovatel zpřístupní žadatelům formulář žádosti způsobem umožňující dálkový
přístup.
6. Okruh způsobilých žadatelů je uveden v konkrétních programech daných oblastí
podpory.
V případě podpory celoroční činnosti může být žadatelem právnická osoba, nezisková
organizace, spolek, se sídlem v České Lípě.
V případě podpory jednorázových aktivit a projektů může být žadatelem nepodnikající
fyzická osoba s trvalým pobytem v České Lípě, vlastník nemovitosti v České Lípě,
podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba se sídlem v České Lípě, jehož projekt
nebo akce jsou realizovány na území města Česká Lípa a pro občany České Lípy,
nebo v okolních obcích, kde je však splněna podmínka návštěvnosti českolipských
občanů. Žadatelem o podporu jednorázových aktivit a projektů může být i fyzická
osoba s trvalým pobytem mimo správní obvod města Česká Lípa, podnikající fyzická
osoba, nebo právnická osoba se sídlem mimo Českou Lípu, jehož projekt nebo akce je
realizována na území města Česká Lípa a pro občany České Lípy.
Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná poskytovatelem v případech,
kdy je dotační program určen k podpoře aktivit, které spadají mezi hlavní činnosti
organizace stanovené zřizovací listinou. Tyto aktivity organizace jsou podporovány
poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 6.
7. O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje příslušný
orgán poskytovatele na návrh věcně příslušného odboru městského úřadu
poskytovatele. Rozhodnutí orgánu poskytovatele sděluje věcně příslušný odbor
městského úřadu bez zbytečného odkladu žadateli.
8. Dotaci lze poskytnout žadateli jen za předpokladu splnění všech podmínek pro
poskytnutí dotace, a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
poskytovatelem a příjemcem. Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat minimálně
náležitosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh
veřejnoprávní smlouvy zpracovává věcně příslušný odbor městského úřadu
poskytovatele a předkládá jej ke schválení společně se základními údaji z doručené
žádosti příslušnému orgánu města. Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu správce
programu zveřejňuje v případě stanoveném zákonem o registru smluv.
9. Dotace je poskytována v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou
bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, který je povinen přijatou dotaci
použít na financování schváleného projektu či aktivit v souladu s účelem a smluvními
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podmínkami, za kterých mu byla poskytnuta. Uzavřená veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace není převoditelná na jiného příjemce.
10. Správce programu je povinen zajistit věcnou a finanční kontrolu čerpání poskytnuté
dotace v souladu s obecně závaznými předpisy a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou a
po dokončení projektu či aktivit zajistit její řádné vyúčtování a vypořádání v souladu
s podmínkami programu.
11. Poskytovatel je oprávněn provádět namátkovou průběžnou kontrolu na místě účelnosti
využití dotace a souladu mezi údaji uvedenými v žádosti a skutečností. Kontrolu bude
provádět komise jmenovaná starostou poskytovatele. Komise může být složena ze 3
nebo více členů v lichém počtu a může být složena ze zastupitelů poskytovatele,
zástupce navrženého výborem zastupitelstva poskytovatele či komisí rady
poskytovatele, zástupce kontrolního výboru poskytovatele a zaměstnance věcně
příslušného odboru.
12. Zjistí-li poskytovatel, že příjemcem dotace není naplňován jím stanovený účel a
podmínky poskytnuté dotace, je věcně příslušný odbor městského úřadu poskytovatele
povinen zajistit postup, úkony a opatření, vyplývající z ustanovení obecně závazných
právních předpisů a uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Článek 5
Návratná finanční výpomoc
1. Návratnou finanční výpomocí se rozumí finanční prostředky, bezúročně poskytnuté
z rozpočtu města žadateli na stanovený účel, které je příjemce, pokud mu je návratná
finanční výpomoc poskytnuta, povinen vrátit ve stanovené lhůtě.
2. Žadatelem o poskytnutí návratné finanční výpomoci může být fyzická osoba s trvalým
pobytem v České Lípě, dobrovolný svazek obcí, poskytovatelem založená obchodní
společnost nebo zřízená příspěvková organizace. Žádost musí obsahovat minimálně
náležitosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3. O poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhoduje příslušný orgán poskytovatele na
návrh věcně příslušného odboru městského úřadu poskytovatele. Návratná finanční
výpomoc je poskytována z rozpočtu poskytovatele.
4. Návratná finanční výpomoc je příjemci poskytována na základě písemné
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. Veřejnoprávní
smlouva musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Návrh veřejnoprávní smlouvy zpracovává věcně příslušný odbor
městského úřadu poskytovatele a schvaluje ji příslušný orgán poskytovatele. Uzavřená
veřejnoprávní smlouva se zveřejňuje v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Pokud poskytovatel obdrží formou návratné finanční výpomoci peněžní prostředky ze
státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z rozpočtu státního fondu, rozpočtu ústředního
správního orgánu státní správy či Národního fondu, stanoví poskytovatel podmínky
poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci v souladu s účelem a podmínkami, za
kterých byly tyto peněžní prostředky poskytnuty poskytovateli.
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6. Věcně příslušný odbor městského úřadu poskytovatele, který poskytnutí návratné
finanční výpomoci předložil příslušnému orgánu poskytovatele k projednání, je
povinen zajistit věcnou a finanční kontrolu čerpání poskytnuté návratné finanční
výpomoci v souladu s obecně závaznými právními předpisy a uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou a zajistit její řádné vyúčtování a vypořádání.
7. Nevrátí-li příjemce poskytnutou návratnou finanční výpomoc ve stanovené lhůtě do
rozpočtu města, zajistí věcně příslušný odbor městského úřadu poskytovatele nezbytný
postup, úkony a opatření směřující k jejímu vymožení v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy poskytovatele.
Článek 6
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele
1.

Příspěvkovým organizacím zřízeným městem je z rozpočtu zřizovatele poskytován
příspěvek na provoz. Provozní příspěvek je poskytován v souladu se zákonem o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výše příspěvku na provoz se odvíjí
v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria potřeb organizace určená závazným
ukazatelem.

2.

Investiční příspěvek může být příspěvkové organizaci poskytnut za účelem pořízení
nebo technického zhodnocení majetku poskytovatele svěřeného jí do správy
k hospodářskému využití nebo jejího vlastního majetku, a to na základě její
odůvodněné žádosti předložené poskytovateli. O poskytnutí investičního příspěvku
rozhoduje příslušný orgán města na návrh věcně příslušného odboru městského
úřadu zřizovatele organizace.

3.

Povinnosti a práva jednotlivých organizací jsou vymezena zřizovací listinou či
upravena vnitřním předpisem zřizovatele organizace.

Článek 7
Finanční dar
1.

Finančním darem se rozumí nenávratné poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele.

2.

Žadatelem může být fyzická osoba, která svými výsledky, činnostmi, aktivitami či
zásluhou významným způsobem reprezentuje město Česká Lípa, přispívá k jeho
věhlasu a dobrému jménu v určité oblasti nebo se bez svého zavinění ocitla v
mimořádně tísnivé životní situaci.

3.

Žadatelem muže být právnická osoba, která svými výsledky, činnostmi, aktivitami či
jednáním významným způsobem reprezentuje město Česká Lípa, přispívá k jeho
věhlasu a dobrému jménu v určité oblasti nebo se bez svého zavinění ocitla v
mimořádně nepříznivé situaci vlivem nepředvídatelných živelních událostí.

4.

O poskytnutí finančního daru rozhoduje příslušný orgán poskytovatele na návrh
věcně příslušného odboru městského úřadu poskytovatele. Předkládaný návrh musí
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obsahovat podrobné uvedení důvodu pro přiznání finančního daru a návrh darovací
smlouvy.
5.

Finanční dar se poskytuje na základě schválené a písemné darovací smlouvy, která
musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 b., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel může u právnických osob mj.
sjednat kontrolu využití daru poskytovatelem nebo podání zprávy o jeho využití
obdarovaným.

6.

Na poskytnutí finančního daru není právní nárok.

7.

Podrobnější podmínky při poskytování individuální dotace či finančního daru
z fondu rady poskytovatele jsou stanoveny vnitřním předpisem poskytovatele.

8.

Finanční dar lze výjimečně poskytnout fyzickým či právnickým osobám i bez
žádosti, pokud se fyzická osoba bez svého zavinění ocitla v mimořádně tísnivé
životní situaci nebo pokud se právnická osoba bez svého zavinění ocitla v
mimořádně nepříznivé situaci vlivem nepředvídatelných živelních událostí.

Článek 8
Kontrolní činnost
1.

Poskytovatel si prostřednictvím poradních orgánů - výborů a komisí, vyhrazuje právo
kontrolovat účelnost využití dotací, kterými přispívá na činnost a jednorázové
projekty a aktivity.

2.

Předmětem průběžné kontroly na místě prováděné pověřenými členy výboru či
komise, případně dalšími pověřenými osobami, je soulad mezi údaji uvedenými
v žádosti a skutečností. Kontrolní skupina výboru či komise je složena z vedoucího
pracovní skupiny a minimálně jednoho dalšího člena pracovní skupiny.

3.

V souladu s čl. 4 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká
Lípa si poskytovatel vyhrazuje právo provádět také namátkovou kontrolu, kterou
bude provádět komise jmenovaná starostkou města.
Článek 9
Pravidla pro publicitu

1.

Příjemce finanční podpory města je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že
jím realizovaný projekt, aktivita či činnost byla podpořena poskytovatelem.

2.

Rozsah a formu informování veřejnosti stanoví poskytovatel ve smlouvě o
poskytnutí finanční podpory (např. umístění banneru s logem na podpořené akci,
triko s logem při konání akce, medializace finanční podpory na webových
stránkách žadatele, na sociálních sítích žadatele, prostřednictvím regionálního tisku
aj.).

3.

Použití loga je pro tyto účely povoleno bez předchozího souhlasu.
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Článek 10
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa byly
schváleny zastupitelstvem města Česká Lípa dne 14.12.2016 usnesením č.
431/2016.

2.

Zásady nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinné jsou od 01.01.2017.
Dnem účinnosti se ruší směrnice ZM č. 1/2016 „Zásady pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Česká Lípa“.

