
DOTAČNÍ PROGRAMY  

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK 

 

I. 

Názvy programů 

  

Dotační program č. 1 - Běžná činnost spolků 

Dotační program č. 2 - Kulturní a kulturně společenské akce 

Dotační program č. 3 - Sport a sportovně společenské akce 

Dotační program č. 4 - Vzdělávání a volný čas  

Dotační program č. 5 - Sociální služby a činnosti v sociální oblasti 

Dotační program č. 6 - Životní prostředí 

Individuální dotace 

  

II. 

Vyhlašovatel dotačního programu 

  

Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je město Hrádek (dále jen 

„Město“), Náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek, IČ 00258752, zastoupené starostkou města 

Mgr. Marcelou Sobotkovou.  

Při nakládání s osobními údaji se zaměstnanci řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů).  

Město Hrádek je poskytovatelem dotací z rozpočtu města Hrádek na základě podané žádosti 

o dotaci. Poskytovatel se při poskytování dotací řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

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

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Hrádek.  

Kompetence k rozhodování o poskytnutí dotace z Rozpočtu se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

III. 

Účel a priority dotačních programů 

  

Finanční podpora aktivit neziskových subjektů v oblastech: kultury, volnočasových, 

vzdělávání, umění, sociální, zdravotní, sportovní a jiných. 

  

 

Priority: 

https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_2.doc&original=C.1%20Program%20Bezna%20cinnost%20spolku.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_3.doc&original=C.2%20Program%20Kultura.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_4.doc&original=C.3%20Program%20Sportovni%20a%20sportovne%20spolecenske%20akce.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_5.doc&original=C.4%20Program%20Vzdelavani%20a%20volny%20cas%20deti%20ALTERNATIVNE.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_6.doc&original=C.5%20Program%20Socialni%20sluzby.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_7.doc&original=C.6%20Program%20Zivotni%20prostredi.doc


a) přínos realizace projektu pro město Hrádek, 

b) jedinečnost nebo aktuálnost předkládaného projektu, 

c) význam realizace projektu pro rozvoj a prezentaci města Hrádek, 

d) akce konané na území města Hrádek nebo pro občany města Hrádek, 

e) účelnost vynaložených finančních prostředků. 

f) velikost členské základny či zastoupených osob 

g) počet členů subjektu či zastoupených osob s trvalým bydlištěm ve městě 

 

    

IV. 

Oblasti podpory 

  

Město Hrádek bude prostřednictvím dotací z rozpočtu města podporovat aktivity 

v následujících oblastech: 

1.          Běžná činnost spolků   

a)       podpora aktivit směřujících k naplňování účelu spolku, 

b)      vytváření technických, organizačních a materiálních podmínek pro rozvoj a činnost  

spolku, 

  

2.                   Kulturní a kulturně společenské akce 

a)       kulturně vzdělávací a výchovné akce, 

b)      společenské akce, 

c)       doprovodné kulturní akce při významných výročích města Hrádek, popř. subjektů 

působících ve městě Hrádek, 

d)      výstavní a publikační činnost autorů působících v Hrádku. 

  

3.                  Sport a sportovně společenské akce 

a)      jednorázové tradiční akce,  

b)      jednorázové akce pro mládež a hrádeckou veřejnost propagující sport a tělesnou 

výchovu na území města. 

 

4.          Vzdělávání a volný čas  

a)      akce a projekty výchovného či jinak veřejně prospěšného charakteru, pořádané pro 

mládež či hrádeckou veřejnost. 

b)       aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek 

prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti (problémová mládež). 
 

5.            Sociální služby a činnosti v sociální oblasti 

a)      podpora aktivit v oblasti péče a pomoci spoluobčanům zdravotně postiženým a jinak 

handicapovaným,  

https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_2.doc&original=C.1%20Program%20Bezna%20cinnost%20spolku.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_3.doc&original=C.2%20Program%20Kultura.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_4.doc&original=C.3%20Program%20Sportovni%20a%20sportovne%20spolecenske%20akce.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_5.doc&original=C.4%20Program%20Vzdelavani%20a%20volny%20cas%20deti%20ALTERNATIVNE.doc
https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_6.doc&original=C.5%20Program%20Socialni%20sluzby.doc


b)      podpora zdravého životního stylu (zdravá výživa, správné stravovací návyky, 

snižování výskytu obezity, pohybové aktivity, podpora duševního zdraví, omezení 

negativních důsledků stresu apod.), 

c)      podpora edukační a prezentační činnosti v oblasti zdravotní výchovy občanů 

d)      podpora aktivit seniorů v oblasti vzdělávání, společenských, sportovních a 

turistických aktivit a cestování. 

 

6.          Životní prostředí 

a) činnost organizací se zaměřením na pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže v 

oblasti ekologické a etické výchovy, ochrany životního prostředí, vztahu k přírodě 

apod., 

b) akce a projekty výchovného, ekologického či jinak veřejně prospěšného charakteru, 

pořádané pro mládež či hrádeckou veřejnost. 

c) podpora edukační a prezentační činnosti v oblasti přírody a životního prostředí apod. 

 

7.          Individuální dotace 

Ostatní, v Programech neuvedené, okruhy podpory mohou být řešeny v rámci         

Individuálních dotací. Z individuálních dotací nejsou vyloučeny i žádosti, řešené tím 

kterým programem (v rámci programových dotací). 

  

V. 

Objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu 

  

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedených 

dotačních programů činí  807.000 Kč, a to v těchto jednotlivých oblastech: 

  

oblast podpory objem finančních 

prostředků v dané 

oblasti 

max. výše dotace 

na projekt 

maximální výše 

podílu dotace 

z rozpočtových výdajů 

projektu 

Běžná činnost spolků 340.000 Kč 250.000 Kč 100%  

Kulturní a kulturně 

společenské akce 

60.000 Kč 20.000 Kč 100%  

Sport a sportovně 

společenské akce 

90.000 Kč 30.000 Kč 100% 

Vzdělávání a volný čas 

dětí a mládeže 

90.000 Kč 30.000 Kč 100% 

Sociální služby a činnosti 

v sociální oblasti 

10.000 Kč 10.000 Kč 100%  

Životní prostředí 10.000 Kč 10.000 Kč 100% 

Individuální dotace 207.000 Kč  100% 

https://www.cista-obec.cz/e_download.php?file=data/editor/227cs_7.doc&original=C.6%20Program%20Zivotni%20prostredi.doc


 

VI. 

Vymezení okruhu způsobilých žadatelů 

  

Dotaci lze poskytnou právnické i fyzické osobě, které nemá ke dni podání žádosti splatné 

závazky ve vztahu k městu či státu. 

  

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 a jiné organizace, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město 

Hrádek, 

        organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační 

složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní 

podniky, 

        obce a svazky obcí 

        nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

        obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba (člen vlády nebo 

osoba stojící v čele ústředního správního úřadu) vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

VII. 

Lhůty dotačního programu 

  

Dotační období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

Lhůta pro podání žádostí - programové dotace 

                                             individuální dotace 

od 08.03.2020 do 22.03.2020 

od 08.03.2020 do 31.08.2020          

Rozhodování o uzavírání veřejnoprávních smluv 

o přidělení dotace 
duben, květen 2020 

  

Dodržení lhůty pro podání žádosti o dotaci se rozumí 

a)         den osobního doručení žádosti v pracovních dnech do podatelny Městského úřadu 

Hrádek, 

b)         poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Hrádek; v případě 

zaslání žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum 

uvedené na otisku poštovního razítka, v případě podání více žádostí jedním žadatelem 

se podává každá žádost s příslušnými přílohami samostatně. 

  



Žadatel o dotaci předkládá Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek v jednom 

podepsaném originále s povinnými přílohami na podatelnu Městského úřadu v Hrádek, nebo 

poštou na adresu:  

Městský úřad Hrádek, nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek  

Veškeré další informace související s dotačním programem jsou uvedeny v dokumentu 

„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hrádek“ 

Zásady, Program budou k dispozici na oficiálních webových stránkách 

města www.mestohradek-ro.cz ve složce Aktuality. 

Přílohy programu – žádost o poskytnutí dotace, vyúčtování dotace, veřejnoprávní smlouva - 

budou k dispozici na webových stránkách města www.mestohradek-ro.cz ve složce Formuláře 

ke stažení. 

Pokud jeden žadatel žádá o více dotací (různé oblasti podpory), podává pro každý projekt 

samostatnou žádost. 

  

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

  

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

  

Město Hrádek si vyhrazuje právo, vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit. 

 

  

Seznam příloh 

  
            Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek 

            Příloha č. 2 Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Hrádek 

            Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Sobotková 

Starostka města Hrádek 
 

http://www.mestohradek-ro.cz 
http://www.mestohradek-ro.cz/

