
Dotační program č. 3 na poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice 

v oblasti sportu, kultury a volného času na jednorázovou akci v roce 2022 

(dále jen „Dotační program“) 

Tento Dotační program vyhlášený městem Milovice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se řídí Směrnicí č. 3/2021 o 

Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Milovice, ve znění pozdějších dodatků. 

Účel dotace 

Dotace je poskytována na podporu jednorázových sportovních, kulturních, vzdělávacích či 

společenských akcí (událostí, projektů) pro občany města Milovice a širokou veřejnost, a s tím 

související podporu těchto oblastí a posilování sounáležitosti mezi občany města Milovice (dále jen 

„účel“). 

Cíl dotace 

Základním cílem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky na zajištění účelu, tj. na podporu 

akcí, které jsou pro město Milovice tradiční (opakují se pravidelně v ustálenou dobu), které mají ambice 

tuto tradici založit, akce vznikající na základě místní, demografické či situační potřeby, akcí nabízejících 

vyžití volného času pro děti, mládež a širokou veřejnost a akcí rozšiřujících vlastní znalosti, dovednosti, 

získání nových informací a rozvoj komunitního života (dále jen „akce“). 

Uznatelnými náklady hrazenými z poskytnuté dotace jsou: 

• materiál do 40 tis. Kč 

• služby spojené s akcí 

• odměny účinkujících, rozhodčích apod. 

• dopravné 

• startovné 

• nájem s výjimkou nájemného hrazeného subjektu, který je personálně nebo majetkově spjat 

s žadatelem o dotaci 

v případě, že v souvislosti s pořádáním akce vznikly výlučně v období kalendářního roku 2022, tj. od 

1.1.2022 do 31.12.2022. Jakékoliv jiné náklady nelze pro účely této dotace uznat. 

Předpokládaná výše finančních prostředků v rozpočtu na rok 2022 

Předpokládaná výše finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Milovice na dotace pro 

jednorázové akce (projekty) v oblasti sportu a volnočasových aktivit dle tohoto Dotačního programu je 

250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). 

Maximální výše dotace 

Maximální výše poskytnuté dotace na jeden subjekt není stanovena. 

Oprávnění žadatelé 

Žadatelem o dotaci může být nestátní nezisková organizace (obecně prospěšné společnosti, spolky, 

ústavy, církve) se sídlem na území města Milovice nebo s výhradním výkonem poskytované služby ve 

prospěch občanů města Milovice a/nebo na území města Milovice a jejíž existence je delší než 1 rok. 

Žadatel musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v oblasti, na kterou žádá o dotaci, nesmí být 

v likvidaci či úpadku a musí mít vyrovnány všechny závazky vůči městu Milovice. 



 

Podání a příjem žádosti, obsah žádosti 

Pro rok 2022 je nutné žádost podat min. 30 dnů před konáním akce v případě žádosti o dotaci 

v maximální výši 50.000,- Kč. V případě žádosti o dotaci vyšší než 50.000,- Kč je nutné žádost podat 

minimálně 90 dnů před konáním akce. 

Žádost se podá výhradně prostřednictvím elektronického systému Grantys na webové adrese 

www.milovice.grantys.cz včetně povinných příloh (doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, výpis 

z veřejného rejstříku příslušného rejstříkového soudu, je-li žadatel právnickou osobou a plnou moc, 

zastupuje-li žadatele ve věcech podání žádosti o dotaci zmocněnec). Podrobné informace k registraci do 

systému Grantys a vyhotovení žádosti je možné nalézt v dokumentu „Manuál Grantys pro žadatele a 

příjemce dotace“, který je umístěn na webové adrese www.mesto-milovice.cz v sekci Dotace. Město 

Milovice nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v případě dočasné nefunkčnosti systému. 

Po přihlášení do Grantysu si žadatel zvolí dotační výzvu. V dané výzvě žadatel vyplní všechny části 

žádosti. Systém nedovolí odeslat žádost ke schválení v případě chybějících povinných údajů.  

V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich povinných 

příloh vyzve administrátor žadatele k doplnění prostřednictvím systému Grantys. Žádost musí být 

doplněna do 10 pracovních dnů od vyzvání, v opačném případě bude vyřazena. 

Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti dle ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzor žádosti je přílohou tohoto Dotačního programu 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Poskytnutá dotace nesmí přesáhnout 90 % celkových uznaných nákladů na uskutečnění akce. Žadatel je 

povinen zajistit spoluúčast min. 10 % z jiných či vlastních zdrojů. Podmínkou poskytnutí dotace u 

žadatele, který již v minulosti od města Milovice dotační podporu získal, je řádné a včasné dodání 

vyúčtování v předchozích letech.  

Příjemce dotace se zaváže uvádět na všech propagačních materiálech logo města a na svých webových 

stránkách, že akce je pořádána za podpory města Milovice (včetně loga města) – „Akce název je 

podporována v roce 2022 městem Milovice.“ Logo je ke stažení na webových stránkách města (v sekci 

„Logo města Milovice“). 

Způsob hodnocení a schválení žádosti, kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádosti o dotace zkontroluje po formální stránce administrátor a předá je k projednání hodnotitelům. 

Hodnotitelé žádosti vyhodnotí a předají přehled s návrhem doporučené výše dotací. Rada města 

Milovice rozhodne o přidělení dotací do výše 50.000,- Kč a Zastupitelstvo města Milovice rozhodne o 

přidělení dotací nad 50.000,- Kč. 

Hodnotitelé přihlíží při posuzování žádostí k těmto kritériím: 

• předpokládaný počet návštěvníků 

• druh akce, změření na cílové skupiny (široká veřejnost, děti a mládež aj.) 

• propagační, vzdělávací, společenský, komunitní a kulturní přínos pro město Milovice 

• tradice akce, jedinečnost, originalita akce 

• přiměřený rozpočet akce a vlastní finanční podíl na zajištění akce 

• zkušenosti s činností organizátora z minulých let 

http://www.milovice.grantys.cz/
http://www.mesto-milovice.cz/


 

Každé z uvedených kritérií má při hodnocení stejnou váhu.  

O žádosti o dotaci bude městem Milovice v souladu a za podmínek dle §85 písm. c) a §102 odst. 3) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozhodnuto nejpozději do 90 dnů od podání žádosti. 

Oznámení výsledků, uzavření smlouvy 

Žadatelům o dotaci bude e-mailem (případně poštou na uvedenou adresu) zasláno usnesení z jednání 

Rady města Milovice či z jednání Zastupitelstva města Milovice, v rámci kterého se jejich žádost 

posuzovala.  

Úspěšný žadatel o dotaci bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování peněžních 

prostředků, která bude v souvislosti s poskytnutou dotací uzavřena mezi městem Milovice a žadatelem 

o dotaci, jejíž vzor je přílohou tohoto Dotačního programu a ve které budou jasně specifikovány účel a 

podmínky čerpání dotace (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“). Pokud bude schválena dotace v jiné 

výši, než v jaké byla požadována, bude žadatel před podepsáním smlouvy vyzván k úpravě 

rozpočtovaných položek (včetně výše spoluúčasti žadatele o dotaci) tak, aby součet těchto položek byl 

shodný se schválenou částkou dotace. Žádost o dotaci bude tvořit nedílnou součást Smlouvy o 

poskytnutí dotace.  

V případě neschválení žádosti o dotaci bude žadateli tato skutečnost oznámena. V případě, že žadatel 

odmítne uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve lhůtě mu k tomu určené ze strany Města Milovice, 

ztrácí žadatel nárok na dotaci. Žadatel nemá v případě neschválení dotace nebo v případě, že z důvodu 

neuzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ztratil nárok na dotaci, právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, 

které mu v souvislosti s dotací a/nebo očekáváním dotace vznikly. 

Vyúčtování dotace 

Poskytnuté finanční prostředky na jednorázovou akci je příjemce dotace povinen vyúčtovat se všemi 

náležitostmi a přiloženými doklady nejpozději do 60 dnů po skončení akce. Podání vyúčtování je 

elektronicky přes Grantys.  

V případě nepředložení vyúčtování je žadatel o dotaci povinen vrátit plnou částku finančních prostředků 

do 30 dnů po této lhůtě, a to na účet, ze kterého mu byla dotace poskytnuta. 

Veškeré nevyužité finanční prostředky je žadatel o dotaci (příjemce) dotace povinen poskytovateli vrátit, 

a to do 45 dnů po jejím skončení, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku. 

Kontrolu vyúčtování provede administrátor. Konečné rozhodnutí o tom, jaké náklady lze považovat za 

uznatelné, náleží vždy městu Milovice. Náklady, které žadateli o dotaci nebudou uznány, je povinen 

vrátit poskytovateli jako nevyužité, a to nejpozději do 15. dnů od doručení výzvy ze strany 

poskytovatele.  

Z kontroly vyúčtování bude sepsán zápis, který bude předložen Radě města Milovice. V případě zjištění 

nedostatků bude příjemce vyzván k vysvětlení či nápravě. Nezjedná-li žadatel na základě výzvy 

k vysvětlení či nápravě ani ve lhůtě mu k tomu určené Městem Milovice nápravu vadného stavu, může 

být na základě výzvy ze strany Města Milovice vyzván, aby vrátil celou poskytnutou dotaci či její část, 

a to do třiceti (30) dnů od doručení takové výzvy.  

 



Závěrečná ustanovení 

Na poskytnutí dotace není právní nárok, nelze ji vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí není odvolání.  

Přílohou tohoto Dotačního programu je vzor Žádosti o dotaci a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace.  

Program byl schválen Radou města Milovice dne 9. 9. 2021, usnesením č. 546/2021 a nabývá účinnosti 

dnem schválení. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

   Lukáš Pilc 

starosta města 
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