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PODMÍNKY  
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA CELOROČNÍ ČINNOST PRO ROK 2023 

 

 

Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora celoroční 

činnosti, na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s činností organizací, které pracují s dětmi nebo  

ve zdravotně-sociální oblasti.   

    

1. Žadatelem může být pouze: 

 

A. Právnická osoba, která má ve své náplni práci s dětmi nebo působí ve zdravotně-sociální oblasti  

ve městě Šumperku,  

o maximální výše dotace, kterou je možno poskytnout v rámci jedné dotace na celoroční činnost 

jednomu žadateli je 80 tis. Kč.     

                                          

B. Právnická osoba, která má ve své náplni systematickou a pravidelnou přípravu dětí (s počtem 100 

registrovaných dětí a více ve věku do 18 let) na sportovní činnost ve městě Šumperku,  

o maximální výše dotace, kterou je možno poskytnout v rámci jedné dotace na celoroční činnost 

jednomu žadateli je 600 tis. Kč.                 

2.   Žadatel může podat v kalendářním roce pouze jednu žádost o dotaci na celoroční činnost. 

3.    Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány veškeré finanční závazky vůči státu, městu 

Šumperku a organizacím zřizovaným a zakládaným městem Šumperkem; splnění této podmínky žadatel 

deklaruje čestným prohlášením, jehož pravdivost bude ověřena příslušnými odbory MěÚ Šumperk. 

4. Žadatel doručí do podatelny MěÚ Šumperk (přízemí budovy radnice nebo budova MěÚ Šumperk, Jesenická 

31) nejpozději v den a hodinu uzávěrky přijímání žádostí kompletní písemnou originální žádost o dotaci  

na předepsaném formuláři, se všemi požadovanými přílohami a v požadovaném formátu (vše ve formátu A4, 

žádost se nesešívá). Žadatel může žádost zaslat i elektronicky se zaručeným podpisem. Podrobnosti příjímání 

jsou zveřejněny na webových stránkách města Šumperka  https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-

urad/zakladni-informace/. 

Žádost o dotaci musí obsahovat: 

a) tiskopis žádosti, v němž žadatel uvede základní identifikační údaje, 

 

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Šumperka   

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html. 

b) kopie statutárních listin – zřizovací listiny, zakladatelské smlouvy, registrovaných stanov, statutu 

apod.,        

c) kopie výpisu z veřejného rejstříku, např. ze spolkového rejstříku, z obchodního rejstříku, 

d) kopie bankovního spojení, 

e) úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádost, 

Přílohy b), c), d) nemusí dokládat žadatel, který již v minulosti čerpal peněžní prostředky z programu a 

tyto dokumenty doložil. Doloží pouze čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele.  

 

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Šumperka 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html. 

f) dokument, který hodnotí činnost organizace v uplynulém roce (aktuální výroční zpráva, ročenka, 

zpráva o činnosti za předcházející kalendářní rok apod.), 

g) oficiální výpis z registrace, databáze o počtu členů organizace, z toho přesný počet registrovaných dětí 

do 18 let (podepsaný osobou zastupující žadatele); na žádost komise pro dotace z rozpočtu města 

musí žadatel doložit jmenný seznam s rokem narození (mimo žadatelů ze zdravotně-sociální oblasti),  

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html
https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html


2|3 

h) plán práce na příslušný rok, 

i) podrobný celkový rozpočet organizace na straně příjmů i výdajů na příslušný rok; na straně 

příjmů bude uvedena celková výše příjmů z členských příspěvků a dále ostatní zdroje příjmů žadatele a 
jejich předpokládaná výše v uvedeném roce; na straně výdajů bude uvedeno podrobné členění 

jednotlivých položek výdajů a jejich předpokládaná výše v uvedeném roce; žadatel vymezí výši 

požadované dotace; dotaci od města Šumperka lze požadovat nejvýše do 70 % předpokládaných 

ročních výdajů žadatele na činnost, 

j) seznam osob, které budou s dětmi pracovat, včetně uvedení jejich kvalifikace pro tuto práci – v 

případě dětských a mládežnických organizací, nebo organizací pracujících s dětmi, podepsaný osobou 

zastupující žadatele (mimo žadatelů ze zdravotně-sociální oblasti). 

5.    Zveřejněný termín (datum a hodina) uzávěrky přijímání žádostí o dotaci jsou závazné; žádosti doručené později 

nebo neúplné žádosti budou vyřazeny z dalšího posuzování. 

6.     Žádost musí být podepsána osobou zastupující žadatele. 

7. Dotace může být poskytnuta pouze při splnění všech uvedených podmínek.   

8. Splnění podmínek pro přidělení dotace posoudí komise pro dotace z rozpočtu města ve spolupráci  

s příslušnými odbory MěÚ Šumperk, případně zajistí doplnění formálních nedostatků v žádosti. 

9.     Komise pro dotace z rozpočtu města při nesplnění některé z podmínek pro poskytnutí dotace navrhne 

příslušnému orgánu města Šumperka vyřazení žádosti z dalšího posuzování. 

10. Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Šumperka; 

proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 

11. Dotace z rozpočtu města Šumperka bude poskytnuta, na základě schválení příslušným orgánem města 

Šumperka a po uzavření písemné smlouvy, bezhotovostním převodem na účet žadatele, a to do 30 dnů  

od uzavření smlouvy.  

12. Příjemce dotace je povinen všechny dotované činnosti zrealizovat a profinancovat nejpozději  

do 31. 12. roku, v němž dotaci obdržel. 

13. Tituly, na které nelze dotaci použít: 

a) mzdy, popř. platy včetně odvodů,  

b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 25 % z přidělené dotace (dohody  

o provedení práce, dohody o pracovní činnosti),  

c) daně a poplatky z účtů,  

d) financování investic,   

e) cestovní náhrady s výjimkou uvedených cestovních nákladů: jízdné veřejnou hromadnou dopravou, 

jízdné při použití silničního motorového vozidla do výše jízdného veřejnou hromadnou dopravou, 

náklady na parkování; cestovní náklady zahrnuté do vyúčtování nesmí být v objemu vyšším než 20 %  

z přidělené dotace, 

f) stravné, občerstvení. 

14. Použití prostředků dotace na účel uvedený v bodě 13. těchto podmínek bude posuzováno jako neoprávněné 

použití prostředků dotace a zakládá povinnost příjemce vrátit neoprávněně použité peněžní prostředky  

na účet města Šumperka a současně povinnost poskytovatele tyto peněžní prostředky vymáhat.  

15. Příjemce dotace, který je účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen vést ve svém účetnictví samostatnou evidenci čerpání přijaté dotace a označit 

ve svém účetnictví veškeré další příjmy a výdaje související s realizací dotace.  

16. Poskytnutá dotace může krýt nejvýše 70 % skutečných celkových ročních výdajů na činnost příjemce. Pokud 

poskytnutá dotace činí více než 70 % skutečných celkových ročních výdajů na činnost, je příjemce dotace 

povinen tento rozdíl vrátit na účet města Šumperka při finančním vypořádání dotace (dále jen vyúčtování) dle 

bodu 17. těchto podmínek. 

17. Příjemce je povinen předložit prostřednictvím podatelny MěÚ Šumperk odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů vyúčtování dotace, a to nejpozději 15.01. roku následujícího po poskytnutí dotace. Vyúčtování může 

příjemce dotace zaslat i elektronicky se zaručeným podpisem. Podrobnosti přijímání jsou zveřejněny  

na webových stránkách města Šumperka https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-

informace/. Vyúčtování bude obsahovat soupis položek příjmů a soupis všech položek skutečně vynaložených 

výdajů na činnost příjemce za rok v obdobném členění jako byl předložen rozpočet v žádosti o dotaci.  

Ve vyúčtování bude uvedena skutečná výše čerpání a účel použití poskytnuté dotace.  K vyúčtování budou 

doloženy fotokopie všech účetních dokladů o čerpání dotace a dalších účetních dokladů o výdajích příjemce 

na činnost v daném roce, a to nejméně do výše 1,43násobku částky poskytnuté dotace (tyto účetní doklady 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
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musí splňovat náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů) a dále budou doloženy fotokopie dokladů o zaplacení (bankovní výpisy nebo výdajové 

pokladní doklady). Vyúčtování bude podepsáno osobou zastupující žadatele.  

Příjemce, poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů, je povinen ve vyúčtování doplnit, na jakou sociální službu byla dotace použita.   

Příjemce vyúčtování předkládá na předepsaném formuláři, se všemi požadovanými přílohami  

a v požadovaném formátu (vše ve formátu A4, vyúčtování se nesešívá).   

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Šumperka  

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html. 

18. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a pokud má u zdanitelných plnění přijatých 

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu DPH v plné výši, krácený nebo 

v poměrné výši, nemůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši nároku na odpočet DPH jako uznatelný 

výdaj. 

19. V případě, že příjemce použije dotaci na úhradu záloh na energie, je povinen předložit i vyúčtování těchto 

záloh. Vyúčtování bude podepsáno osobou zastupující žadatele.  

•  V případě, že zúčtovací období záloh za dodávané energie u příjemce, kterému byla poskytnuta 

dotace nad 50 tis. Kč, nekoresponduje s termínem pro předložení vyúčtování dotace dle bodu 17. 

těchto podmínek, doloží příjemce profinancování záloh na energie následně tak, že za období k 31.12. 

roku realizace dotace uplatní maximálně 75 % ze zálohových plateb za dodávky energií a do jednoho 

měsíce od prokazatelného obdržení konečného vyúčtování energií za příslušné zúčtovací období 

předloží formou avíza odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk rozbor s výpočtem 

rozdílu mezi výší poskytnuté dotace a skutečného čerpání dotace, včetně konečného vyúčtování   

a spotřeby energií za období příslušného roku, v němž je dotace realizována. 

• V případě, že při konečném vyúčtování záloh za spotřebované energie bude realizovaná  

a poskytnutá dotace na energie přesahovat 100 % skutečných prokázaných zaplacených nákladů  

na spotřebované energie, je příjemce dotace povinen rozdíl mezi realizovanou a poskytnutou dotací  

na energie a skutečně zaplacenými náklady na spotřebované energie vyrovnat vratkou poskytovateli 

dotace označenou variabilním symbolem čísla jednacího smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

poskytovatele, a to ve lhůtě do 30 dnů po prokazatelném obdržení ročního vyúčtování energií.   

• Spolu s rozborem bude doložena příjemcem dotace také kopie konečné faktury vyúčtování záloh  

za energie. 

20. V případě, že příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace v termínu stanoveném v bodě 17. těchto 

podmínek, ale toto vyúčtování nebude v souladu se schválenými podmínkami a uzavřenou smlouvou, může 

příjemce provést opravu vyúčtování, nejpozději však do 15.02. roku následujícího po poskytnutí dotace.   

21. Pokud příjemce v průběhu roku ukončí svou činnost, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 

odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk a vrátit poskytnutou dotaci v plné výši  

na účet města Šumperka do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení dle této věty poskytovateli. 

V případě, že příjemce část poskytnuté dotace vyčerpal, předloží neprodleně vyúčtování dotace v termínu  

a rozsahu dle bodu 17. až 20. těchto podmínek a nevyčerpané prostředky vrátí na účet města Šumperka  

do 30 dnů od předložení vyúčtování. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději však  

do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení likvidací, v případě přeměny  

i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti. 

22. Příjemce se zavazuje propagovat v aktivitách spojených s účelem, pro nějž byla dotace poskytnuta, město 

Šumperk použitím jeho loga vhodným způsobem a v souladu s Pravidly Rady města Šumperka pro užívání 

loga města Šumperka, která jsou zveřejněna na webových stránkách města Šumperka  

https://www.sumperk.cz/cs/zivot-ve-meste/o-sumperku/symboly-mesta.html. 

23. Město Šumperk je oprávněno provádět u příjemce dotace kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

24. Příjemce se zavazuje umožnit osobám pověřeným městem Šumperkem provést kdykoli (i v průběhu realizace 

dotace) komplexní kontrolu postupu a výsledků plnění účelu dle těchto podmínek a uzavřené písemné 

smlouvy, včetně použití peněžních prostředků, předložení na vyžádání veškerých dokladů a zabezpečení 

vstupu do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor příjemce, pokud souvisí s realizací 

a s plněním dotace. 

 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html
https://www.sumperk.cz/cs/zivot-ve-meste/o-sumperku/symboly-mesta.html

