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Návrh usnesení
Rada města Mimoň projednala materiál dne 8. 9. 2020 a
usnesením č. R20/612 doporučuje Zastupitelstvu města
Mimoň schválit níže uvedený návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje nový Statut
dotačního fondu a nová Pravidla pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Mimoň dle příloh č. 1 a 2.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dotační programy
na rok 2021 dle příloh č. 3 - 12.
3) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č.
20 - příděl finančních prostředků z rozpočtu města do
Dotačního fondu ve výši 2 930 000 Kč.

Důvodová zpráva
V roce 2019 byl schválen nový Statut dotačního fondu a Pravidla pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu města Mimoň, která nahrazovala Statut a Pravidla z roku
2015. Snahou bylo aktualizovat oba dokumenty dle platné legislativy a přizpůsobit je
současným potřebám. Nyní bychom v souvislosti se zkušenostmi z letošního roku a
zpětnou vazbou od žadatelů chtěli tyto dva dokumenty upravit. Z důvodu
přehlednosti doporučujeme provést změny nahrazením dokumentů novými namísto
dodatků (viz přílohy č. 1 a 2). V zásadě se jedná o technické („kosmetické“) úpravy,
související s vypsáním dotačních programů na rok 2021, které nově budou
konkretizovat pravidla pro poskytnutí dotace v dané oblasti podpory. Některé pasáže
ze Statutu a Pravidel byly vyjmuty, protože budou řešeny přímo v konkrétních
dotačních programech. Jedná se především o hodnotící kritéria, uznatelné a
neuznatelné výdaje. Naopak byly do Pravidel doplněny či upraveny některé
podmínky týkající se individuálních dotací např. hodnotící kritéria, postup hodnocení
žádostí, uznatelné a neuznatelné výdaje, časové omezení příjmu žádostí. Termín pro
podání žádostí o individuální dotaci byl stanoven do 31.10. daného roku, a to
z důvodu časového souladu s termíny rady a zastupitelstva a činností finančního
odboru v závěru roku. Pokud by se zachoval celoroční příjem žádostí, mohla by
nastat situace, že dotace nestihne být vyplacena do konce roku. Další změna
v Pravidlech se týká poskytování darů, kde byly rozšířeny oblasti (činnosti, aktivity),
na které lze dar poskytnout. Pravidla schválená v minulém roce značně zpřísnila
podmínky pro poskytování darů, tím že zúžila, konkretizovala okruh žadatelů, aby
nedocházelo k zneužívání finanční podpory z rozpočtu města. Nové rozšíření se týká
oblastí, které město podporuje a jsou v jeho zájmu (např. ochrana životního
prostředí, sociální péče, humanitární činnost a další). Termín pro podání žádostí o
dar byl omezen stejně jako u individuálních dotací.
Hlavním cílem změn Pravidel bylo stanovit jasná kritéria a postup hodnocení žádostí
tak, aby byl systém hodnocení jednotný, transparentní a kontrolovatelný. Po
zkušenostech v letošním roce jsme došli k závěru, že bude nejlepší stanovit kritéria
pro každou oblast podpory zvlášť, jelikož každá oblast podpory má svá specifika. Při
stanovování hodnotících kritérií a postupu hodnocení žádostí bylo vycházeno ze
vzoru dotačních programů města Liberec a Česká Lípa. V jednotlivých dotačních
programech jsou stanovena konkrétní pravidla, okruh žadatelů, kritéria a postup
hodnocení žádostí, termín pro podání žádostí, alokovaná částka a uznatelné a
neuznatelné výdaje. Jelikož se dotační programy vypisují každý rok, může tak
správce programů dle aktuálních potřeb některé pasáže upravovat, aniž by se
musela znovu měnit a schvalovat nová Pravidla. V Pravidlech pak byla ponechána
obecná pravidla poskytování dotací.
Nová kritéria a jasně daný postup hodnocení projektů a stanovení výše dotace, které
jsou podrobně popsány v programech, budou sloužit hodnotícímu orgánu jako
vhodný nástroj pro spravedlivé posuzování a rozhodování mezi jednotlivými projekty.

Vyjádření FO: Bez připomínek. Bc. Jana Váňová
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Statut dotačního fondu
Příloha č. 2 – Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
Příloha č. 3 – 12 – Dotační programy na rok 2021
Příloha č. 13 – 24 – Vzory žádostí o dotaci
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Článek 1

Úvodní ustanovení a základní pojmy
1.1. Usnesením Zastupitelstva města Mimoň č. Z15/174, ze dne 17. 12. 2015, byl
v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000Sb., o obecních zřízeních, ve znění
pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen Dotační fond města Mimoň
(dále jen fond).
1.2. Statut fondu upravuje zásady, podmínky a hlavní úkoly jeho činnosti v souladu
se schválenými Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň.
1.3. Základní pojmy:
správce oblasti podpory – věcně příslušný odbor městského úřadu;
správce programu – věcně příslušný odbor městského úřadu (správní odbor);
program – souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného poskytovatelem programu;
zveřejnění programu – vyvěšení schváleného Programu na úřední desce ve lhůtě a
způsobem daným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
vyhlášení programu – schválení a vyhlášení věcných, časových, a finančních
podmínek radou města, za kterých mohou být předkládány žádosti o dotaci;
doba trvání programu – doba, po kterou je možné realizovat aktivity projektu a po
kterou jsou výdaje projektu způsobilé;
projekt – žadatelem navrhovaný ucelený souhrn činností, opatření nebo aktivit
vedoucích k dosažení stanoveného cíle, předkládaný formou standardizované
žádosti o dotaci;
alokace programu – objem finančních prostředků určených pro vyhlášený program
disponibilní prostředky – prostředky, které jsou v daný okamžik v programu
podpory k využití
vyúčtování dotace – vypořádání dotace poskytnuté městem Mimoň příjemci
s přehledem o čerpání a použití poskytnutých finančních prostředků a o vrácení
nepoužitých finančních prostředků zpět městu Mimoň, kdy součástí vyúčtování může
být i přehled dokumentů a písemností požadovaných správcem programu po
příjemci;

Článek 2

Zásady činnosti fondu
2.1. Fond, jako peněžní fond města je zřizován Zastupitelstvem města Mimoň (dále
jen zastupitelstvo)
2.2. Činnost fondu se řídí jeho statutem.
2.3. Fond je nástrojem rozpočtu města, ve kterém jsou soustřeďovány finanční
prostředky předurčené k poskytování finanční podpory projektům, činnostem,

opatřením a aktivitám (dále jen projekt) zaměřeným na rozvoj území města Mimoň a
ke zkvalitnění života na jeho území.
2.4.

Finanční prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu města.

2.5.
a)
b)
c)
d)

Finanční podpora je poskytována formou:
dotace dle vyhlášených dotačních programů
individuální dotace
finančního daru
vyrovnávací platby sociálních služeb v základní síti Libereckého kraje

2.6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Oblasti podpory:
Tělovýchova a sport
Rodina a využití volného času dětí a mládeže
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana
Protidrogové aktivity a prevence kriminality
Kultura a zájmová činnost
Podpora výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň
Podpora výstavby domovních ČOV ve správním území města Mimoň
Článek 3

Hlavní úkoly fondu
3.1. Soustřeďovat v rozpočtu města finanční prostředky předurčené k poskytování
finanční podpory formou uvedenou v článku 2.5. prostřednictvím jednotlivých
schválených programů.
3.2. Zajistit správu finančních prostředků fondu v souladu s rozpočtem schváleným
zastupitelstvem města.

Článek 4

Finanční zdroje a výdaje fondu
4.1. Finanční zdroje fondu tvoří zejména:
• Výdajový limit fondu stanovený rozpočtem města na příslušné rozpočtové
období
• Zůstatky nevyčerpaných výdajových limitů fondu z předchozích rozpočtových
období
• Finanční prostředky vrácené příjemci z vyúčtování a vypořádání projektů
finančně podpořených z fondu
• Odvody, penále a pokuty související s porušením rozpočtové kázně nebo
neplněním smluvních podmínek příjemci,
• Finanční prostředky poskytnuté městu právnickými nebo fyzickými osobami
s účelovým určením k využití prostřednictvím fondu (finanční dary, dotace a
příspěvky od jiných subjektů)

4.2. Výdaje fondu tvoří zejména:
• Poskytnuté účelové dotace z příslušné oblasti podpory, resp. programů,
vybranému příjemci na schválený projekt
• Poskytnuté individuální dotace
• Vyrovnávací platba sociálních služeb v základní síti Libereckého kraje
• Poskytnuté finanční dary
• Výdaje spojené s vedením bankovního účtu
Článek 5
Zásady hospodaření fondu
5.1.

Výdaje fondu jsou v rozpočtu označeny číslem organizace 999.

5.2.

Příkazcem operace fondu je vedoucí správního odboru.

5.3.

Správcem rozpočtu fondu je vedoucí finančního odboru.

5.4. Za řádné vedení účetní evidence fondu a provádění převodů finančních
prostředků fondu zodpovídá finanční odbor.
5.5. Čerpat finanční prostředky z fondu na poskytování finanční podpory vybraným
projektům lze pouze prostřednictvím programů, schválených zastupitelstvem města.
Poskytnuté finanční prostředky ve svém souhrnu nesmí přesáhnout výdajový limit
fondu v běžném rozpočtovém období.
5.6. Správní odbor zodpovídá za úplné nastavení účelu a podmínek ve
vyhlášeném programu.
5.7. Případnou metodickou podporu k fondu, respektive programům poskytuje
správní odbor ve spolupráci s finančním odborem.
5.8. Finanční podpora projektů poskytovaná formou účelových dotací z fondu
podléhá finanční kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou v platném rozsahu a úplně provádí
správní odbor.
5.9. Finanční podpora projektů poskytována formou účelových dotací
prostřednictvím programů a individuálních dotací, musí být v souladu s podmínkami
pro poskytování veřejné podpory de minimis stanovenými obecně závaznými
právními předpisy.
5.10. Na poskytnutí účelové dotace z fondu není právní nárok.

Článek 6
Obecná pravidla programů
6.1. Oblast podpory je nutno s ohledem na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále členit do programů
dle věcného zaměření. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu na podporu stanoveného účelu programu vychází z výdajového limitu
příslušné oblasti podpory, navrhuje ho příslušný správce oblasti a schvaluje
zastupitelstvo města nejpozději současně s vyhlášením programu a s předkládáním
žádostí do tohoto programu. Schválené rozdělení finančních prostředků na jednotlivé
oblasti podpory a programy je součástí dotačního kalendáře na daný rok.
6.2. Zastupitelstvo města dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, po předchozím projednání radou města rozhoduje o
poskytování a neposkytování dotací z fondu a schvaluje veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a příjemce dotace při poskytnutí dotace nad 50.000 Kč.
6.3. Rada města rozhoduje o poskytování a neposkytování dotací z fondu a
schvaluje veřejnoprávní smlouvy mezi městem a příjemcem dotace při poskytnutí
dotace do 50.000 Kč (včetně).
6.4. Doba trvání programu je časově omezená na dobu, po kterou bude
poskytování finanční podpory na účel stanovený v programu aktuální nebo žádoucí.
6.5. Dotace z programu představuje formu finanční podpory poskytovanou městem
vybranému příjemci na vybraný projekt, splňující účel a podmínky programu.
Poskytovaná dotace musí být účelově vymezená a časově omezená.
6.6. Správce programu předloží doporučení hodnotícího orgánu a návrh na
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k odsouhlasení a rozhodnutí
radě města případně zastupitelstvu města. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace je tato
dotace zasílána správcem programu zásadně bezhotovostním převodem na účet
příjemce, a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem a
příjemcem.
6.7. Předpokladem zahájení řízení o přiznání dotace z programu je podání úplné
standardizované žádosti o dotaci způsobem uvedeným v Pravidlech pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu města Mimoň.
6.8. Správce programu odpovídá za vyhlášení programu s náležitostmi uvedenými
v odstavci 7.2. včetně zveřejnění programu, komunikaci s žadateli a příjemci, příjem
a formální posouzení doručených žádostí z hlediska jejich úplnosti a naplnění
podmínek programu stanovených ve vyhlášeném programu. Správce programu dále
odpovídá za zpracování podkladů pro příslušný hodnotící orgán a za kontrolu
vyúčtování dotací.

6.9. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s vyhlášeným programem ponížit celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o
případné nezpůsobilé výdaje.
6.10. O poskytnutí dotace rozhodne rada města nebo zastupitelstvo města,
v souladu s body 6.2. a 6.3.
6.11. Výše dotace poskytnutá z Dotačního fondu města Mimoň může činit
maximálně 80 % z celkových výdajů projektu, respektive může dosáhnout maximálně
80 % z celkových skutečných výdajů projektu.
Na jeden projekt nelze využít více forem finanční podpory města Mimoň.

Článek 7
Vyhlášení programu – podávání žádosti o dotaci
7.1. Správce programu zajišťuje vyhlášení programu, tj. možnost podávání žádostí
o dotaci. Vyhlášený program musí být v souladu se Statutem dotačního fondu a
Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň.
7.2. Věcné, časové a finanční podmínky pro předkládání žádostí o dotaci jsou
konkretizovány ve vyhlášeném programu a vždy obsahují minimálně tyto údaje:
a) Účel podpory, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty;
b) Důvody podpory stanoveného účelu;
c) Okruh způsobilých žadatelů;
d) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu
(alokace programu)
e) Max. výše dotace z rozpočtu města a max. výše spoluúčasti města Mimoň
(v %) na spolufinancování;
f) Maximální počet žádostí, které může jeden žadatel předložit v daném
programu;
g) Lhůtu pro podání žádosti (datum zahájení a ukončení přijímání žádostí);
h) Způsob hodnocení žádostí;
i) Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti;
j) Podmínky pro poskytnutí dotace;
k) Vzor žádosti, případně obsah jejích příloh;
7.3. Program musí být zveřejněn na úřední desce města a na webových stránkách
města Mimoň nejpozději 30 dnů před počátkem běhu lhůty pro podávání žádostí a
alespoň po dobu 90 dnů od jeho zveřejnění. Lhůta pro podávání žádostí musí být
alespoň 15 kalendářních dnů.

Článek 8
Způsob čerpání dotace
8.1. Finanční prostředky mohou být čerpány až po uzavření příslušné
veřejnoprávní smlouvy mezi příjemcem dotace a městem Mimoň dle podmínek
veřejnoprávní smlouvy a podmínek daného programu.
8.2.

Dotace musí být čerpána v kalendářním roce, v němž byla poskytnuta.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města
Mimoň.
9.2.

Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Zastupitelstvo města Mimoň.

9.3. Statut dotačního fondu byl schválen dne dd.mm.rrrr. usnesením Zastupitelstva
města Mimoň č. Z20/xxx a nahrazuje Statut dotačního fondu schválený dne 19. 9.
2019 usnesením č. Z19/113.

………………….
Petr Král
starosta města

………………………..
Jaroslava Bizoňová
místostarostka města

Příloha č. 2
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Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Mimoň
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Článek 1
Obecná část
1. Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň (dále jen
„Pravidla“) 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 č. 250/2000 Sb.“).
2. Finanční podporou se rozumí transfery peněžních prostředků z rozpočtu města
příjemcům na základě rozhodnutí příslušných orgánů města (dále jen
„poskytovatel“).
3. Příjemcem finanční podpory je právnická, fyzická podnikající osoba nebo fyzická
osoba (dále jen „příjemce“), se kterou poskytovatel, v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu města, uzavírá veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby nebo darovací smlouvu.
4. Poskytovaná finanční podpora musí být v souladu se Statutem dotačního fondu
města Mimoň, Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
a pravidly podpory de minimis.
5. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.
Článek 2
Oprávnění žadatelé
1. Žadatelem o poskytnutí finanční podpory může být právnická osoba, podnikající
fyzická osoba nebo fyzická osoba (nepodnikající).
2. Žadatelem nemůže být organizace zřízená nebo založená městem Mimoň.
3. Finanční podporu nelze poskytnout žadateli:
a) který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, orgánům
veřejném správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii
nebo některého z jejích členských států a orgánům, 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 zástupce (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, případně vůči jeho majetku, je navrhováno nebo vedeno řízení o
výkonu soudního či správního rozhodnutí s vydanými akciemi na doručitele,
f) který je akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.
Článek 3
Formy finanční podpory
1. Finanční podpora je poskytována formou:
a) dotace
b) vyrovnávací platby sociálních služeb v základní síti Libereckého kraje
c) finančního daru

Článek 4
Dotace
1. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města na účel
stanovený:
• poskytovatelem v programu v jednotlivých oblastech podpory (programová
dotace)
• žadatelem v jeho žádosti (individuální dotace)
• zvláštním právním předpisem

Článek 5
Obecná pravidla poskytování dotací
1. Dotace může být investiční nebo neinvestiční. Konkrétní účel bude uveden ve
smlouvě.
2. Na jeden projekt nelze využít více forem finanční podpory města Mimoň.
3. Zahájení řízení o poskytnutí dotace je podmíněno doručením žádosti o
poskytnutí dotace včetně požadovaných příloh na podatelnu městského úřadu
Mimoň. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v listinné formě nebo
elektronicky do datové schránky města Mimoň.
4. Žádost o dotaci musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v zákoně č.
250/2000 Sb. Poskytovatel zpřístupní žadatelům formulář žádosti způsobem
umožňujícím žadatelům její elektronické podávání.

5. Přílohy požadované správcem programu jsou nedílnou součástí žádosti a žadatel
je předkládá v souladu s vyhlášeným programem.
6. Přílohy typu – doklad o právní subjektivitě, zakládací listiny, stanovy, zápis
z valné hromady, čestné prohlášení o vyrovnání závazků se vyžadují nejdéle
k podpisu veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace. Žadatel, se kterým již byla
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v předchozím kalendářním
roce, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení
o platnosti dříve dodaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy,
jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce
programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích
nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.
7. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích uvedených
v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení. Veškerá
komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci hodnocení
administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo elektronickou
poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady do 5 dnů od vyzvání
odstraněny, bude žádost vyřazena z hodnocení. O vyřazení informuje žadatele
písemně správce programu.
8. V rámci hodnocení administrativního souladu s podmínkami vyhlášeného
programu lze ze strany žadatele upřesnit či vysvětlit následující skutečnosti:
• V rámci znění předložené žádosti jsou na více místech uvedeny stejné
informace a ty nejsou totožné či z žádosti není jednoznačně patrné, jak danou
informaci žadatel myslel. Jedná se například o uvedení rozdílných či
nejednoznačných výstupů projektu, rozdílného termínu realizace či rozdílné
výše dotace v rámci samotné žádosti. Zároveň nelze doplňovat chybějící
údaje či uvádět nové informace, které se v žádosti nikde nevyskytují (například
zcela měnit termín realizace, procentuální výši dotace, identifikaci žadatele
apod.) V případě rozdílu informací uvedených v žádosti a přílohách k žádosti,
jsou pro hodnocení žádosti závazné a platné informace v žádosti.
• Zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci.
9. K žádostem na projekty z oblasti kultury a sportu doporučujeme přiložit celoroční
kalendář plánovaných akcí.
10. O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje
příslušný orgán města (rada, zastupitelstvo) na návrh hodnotícího orgánu. Po
rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí nebo neposkytnutí dotací je
správce programu povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od
ověření usnesení, písemně vyrozumět o výsledku žadatele. Žadateli, jehož
žádosti nebylo vyhověno, sdělí správce programu také důvod nevyhovění žádosti.
11. Dotaci lze poskytnout příjemci 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 č. 250/2000 Sb. Návrh veřejnoprávní
smlouvy zpracovává věcně příslušný odbor městského úřadu a schvaluje ji

příslušný orgán města. Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu zveřejňuje správce
programu za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
12. Dotace je poskytována po oboustranném podpisu veřejnoprávní smlouvy
bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, který je přijatou dotaci
povinen použít na financování schváleného projektu v souladu s účelem a
smluvními podmínkami, za kterých mu byla poskytnuta. Uzavřená veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace není převoditelná na jiného příjemce.
13. Dotaci lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1. do 31.12. roku,
na který byla dotace poskytnuta. Tyto náklady musí být též uhrazeny nejpozději
do 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta. Poskytnuté finanční prostředky
nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
14. Správce programu je povinen zajistit věcnou a finanční kontrolu čerpání
poskytnuté dotace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou.
15. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února roku
následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, vyúčtování dotace
poskytnuté na celoroční činnost, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
16. Vyúčtování dotace poskytnuté na uspořádání jednorázových akcí je žadatel
povinen předložit a doručit nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel povinen
předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
17. Správce programu je povinen při zpracování a poskytování finanční podpory
z Dotačního fondu města dbát zásad obezřetnosti a efektivnosti při využívání
finančních prostředků alokovaných v jím spravovaném programu a postupovat
v souladu s ustanoveními zákonů č. 128/2000 Sb., o obecních zřízeních, č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Kontrola čerpání dotace a sankční ustanovení
1. Zjistí-li správce programu, že příjemcem není naplňován stanovený účel a
podmínky pro poskytnutí dotace, zejména podezření z porušení rozpočtové
kázně, je povinen zajistit postup a úkony vyplívající z ustanovení obecně
závazného předpisu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
2. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
3. Žadatelé o dotaci odpovídají za pravdivost údajů v žádostech, vyúčtováních a
poskytnutých dokladech. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů bude

požadováno jejich objasnění. Na základě zjištěných skutečností rada nebo
zastupitelstvo města rozhodne o dalším postupu.
Článek 7
Programové dotace
1. Programové dotace jsou poskytovány prostřednictvím Dotačního fondu města
řídící se Statutem Dotačního fondu, v jehož rámci jsou definovány oblasti
podpory.
2. Oblast podpory:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tělovýchova a sport
Rodina a využití volného času dětí a mládeže
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana
Protidrogové aktivity a prevence kriminality
Kultura a zájmová činnost
Podpora výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (katastr
Mimoň a Vranov pod Ralskem)
h) Podpora výstavby domovních ČOV ve správním území města Mimoň
3. Návrh na oblast podpory a vyhlášení programu zpracovává a předkládá ke
schválení Zastupitelstvu města Mimoň správce programu, kterým je věcně
příslušný odbor městského úřadu.
4. Program schválený zastupitelstvem města jeho správce zveřejňuje na úřední
desce města způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně 90 dnů,
nejpozději však 30 dnů před počátkem lhůty stanovené správcem programu pro
podávání žádostí žadateli o dotaci z daného programu. Účel a podmínky
současně správce programu zveřejní na webových stránkách města.
5. V každém programu jsou specifikovány konkrétní pravidla pro poskytnutí dotace,
kritéria pro hodnocení žádostí, výše alokovaných prostředků programu a termín
pro podávání žádostí.

Článek 8
Individuální dotace
1. Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo
finanční zaměření není obsahem žádného z vyhlášených programů, je město,
zastoupené věcně příslušným odborem městského úřadu povinno takovou
žádost přijmout a pokud splňuje veškeré podmínky dané zákonem 250/2000 Sb.
a těmito Pravidly, žádost zpravovat a předložit příslušnému orgánu města
k rozhodnutí.

2. Dotaci lze poskytnout příjemci 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 č. 250/2000 Sb. Návrh veřejnoprávní
smlouvy zpracovává věcně příslušný odbor městského úřadu a schvaluje ji
příslušný orgán města. Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu správce programu
zveřejňuje za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
3. Individuální dotaci je možné poskytnout na řešení konkrétní potřeby jednoho
konkrétního subjektu (žadatele). Účel takové dotace určuje žadatel, který ho
uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace.
4. Žádost o individuální dotaci může žadatel podat od 1. 1. do 31. 10. daného
roku. O žádostech podaných po tomto termínu bude rozhodnuto až
v následujícím roce.
5. Náklady na projekt musí být uhrazeny do 31. prosince roku, na který byla dotace
poskytnuta. Poskytnuté finanční prostředky nelze převádět do následujícího
kalendářního roku.
6. Jednotlivé žádosti budou posuzovány příslušnou Komisí v případě, že se projekt
týká oblasti jí příslušející, což stanovuje Statut dané komise. V opačném případě
budou žádosti posuzovány správcem dotačních programů. Výsledek hodnocení
žádosti bude předložen k projednání příslušnému orgánu města, který má
konečné rozhodnutí o přidělení dotace a její výši.
7. Žádost bude posouzena dle účelu, na který má být individuální dotace použita a
dle stanovených hodnotících kritérií. Příslušný odbor městského úřadu může
doporučit poskytnutí individuální dotace na úhradu jím vybraných nákladů
v předložené žádosti.
8. Hodnotící kritéria:
Kritéria přijatelnosti žadatele:
a) Žadatel splňuje podmínku dle čl. 2, odst. 3, písmeno a-f. Tyto skutečnosti
prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti o individuální dotaci.
b)
•
•
•
•

Žadatelem může být:
právnická osoba se sídlem na území města Mimoň
fyzická podnikající osoba s místem podnikání na území města Mimoň
fyzická osoba, jejíž projekt bude přínosný pro město Mimoň a jeho občany
žadatelem o dotaci může být i fyzická podnikající osoba, či právnická osoba se
sídlem mimo město Mimoň, pokud její projekt bude přínosný pro město Mimoň
a jeho občany
Žadatelem o individuální dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené
městem Mimoň.

c) Zkušenosti s žadatelem z minulých let (v případě špatných zkušeností odečte
hodnotící orgán 10 bodů).

Kritéria k posuzování projektu – realizace jednorázové akce:
Hodnotící kritérium

Počet
bodů
1. Hlavní cílová skupina, na kterou je akce zaměřena
a) děti do 18 let
20
b) senioři nad 65 let
18
c) dospělí 19 – 65 let
5
2. Reprezentace města Mimoň (význam akce
z hlediska dopadu na území)
a) velmi výrazná (na mezinárodní a
20
republikové úrovni)
b) výrazná (na krajské úrovni)
10
c) méně výrazná (na okresní a místní
5
úrovni)
3. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami
4. Přínos akce pro město a jeho občany z hlediska
společenské potřebnosti
a) velmi přínosná
20
b) průměrně přínosná
10
c) nedostatečná
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5

Kritéria k posuzování projektu – celoroční činnost:
Hodnotící kritérium

Počet
bodů
1. Žadatel vykonává činnost, aktivitu dlouhodobě
a) více než 5 let
20
b) 2-5 let
10
c) 1 rok a méně
0
2. Hlavní cílová skupina, na kterou je činnost, aktivita
zaměřena
a) děti do 18 let
20
b) senioři nad 65 let
18
c) dospělí 19 – 65 let
5
3. Reprezentace města Mimoň (význam činnosti
z hlediska její kvality a úrovně – př. účast v soutěžích,
nebo z hlediska dopadu na území)
a) velmi výrazná (na mezinárodní a
20
republikové úrovni)
b) výrazná (na krajské úrovni)
10
c) méně výrazná (na okresní a místní
5
úrovni)
4. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5

Kritéria k posuzování projektu – investiční akce:

1. Hlavní cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen
a) děti do 18 let
20
b) senioři nad 65 let
18
c) dospělí 19 – 65 let
5
2. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu
b) rozpočet je v souladu
10
s předkládanými aktivitami, ale je
nepřehledný nebo některé položky
jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami
3. Přínos projektu pro město a jeho občany z hlediska
společenské potřebnosti
a) velmi přínosný
20
b) průměrně přínosný
10
c) nedostatečný
5
4. Hlavní účel dotace
a) stavební práce, rekonstrukce, oprava 20
a údržba nemovitého majetku
b) pořízení dlouhodobého majetku
10
c) opravy a údržba dlouhodobého
5
hmotného majetku (kromě
nemovitostí)
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
9. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Správce dotačních programů, popř.
příslušná komise posuzuje způsobilost žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého
na sobě nezávislého hodnocení mohou jednotliví členové Komise rozdělit body
v rámci kritérií č. 1 – 4. Své bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body
v rámci kritéria č. 5 přiděluje správce dotačních programů na základě
procentuálního výpočtu, přičemž vychází z údajů o výši nákladů uvedených
v žádosti. V případech, kdy hodnotí pouze správce dotačních programů, uděluje
body v rámci všech kritérií.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů zaokrouhlený
na celá čísla podle matematických pravidel.

Rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení požadované dotace je 50 bodů
včetně.
10. V případě investičních dotací musí být splněna podmínka udržitelnosti projektu
min. 5 let.
11. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti do
15 dnů od ověření zápisu usnesení rady/zastupitelstva města.
12. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace. Součinností při podpisu
smlouvy je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do
60 dnů od přijetí usnesení RM/ZM v této věci.
13. Správce dotačních programů, který žádost o poskytnutí dotace předložil
příslušnému orgánu města k projednání, je povinen zajistit věcnou a finanční
kontrolu čerpání poskytnuté dotace v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
14. Zjistí-li poskytovatel, že příjemcem není naplňován jím stanovený účel a
podmínky poskytnuté dotace je věcně příslušný odbor městského úřadu povinen
zajistit postup, úkony a opatření vyplývající z ustanovení obecně závazného
právního předpisu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
15. Uznatelnými a neuznatelnými výdaji jsou:
I.
a)
b)
c)
II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Uznatelné výdaje:
Výdaje projektů spojených s celoroční činností žadatele
Výdaje projektů spojených s uspořádáním jednorázové aktivity/ akce
Výdaje investičních projektů
Neuznatelné výdaje:
strava, pohoštění a dary
nákup alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných látek
mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
nákup mobilních telefonů
nákup automobilů a jiných motorových vozidel
financování podnikatelských a výdělečných aktivit
zálohové platby paušálních výdajů
leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
platby pokut, penále
nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu

Výjimku z odst. 15 II., písmene c) schvaluje příslušný orgán.
16. V oblastech blíže nespecifikovaných platí pro individuální dotace obecná pravidla
poskytování dotací uvedených v článcích 5, 6, 11 a 12 těchto Pravidel.

Článek 9
Vyrovnávací platba
1. Vyrovnávací platbou se rozumí nezbytná finanční podpora služeb obecného
hospodářského zájmu, jejichž prostřednictvím jsou uspokojovány základní lidské
potřeby ve veřejném zájmu.
2. Oblast podpory:
• sociální služby
3. Příjemcem vyrovnávací platby může být právnická osoba pověřená zajišťováním
služeb obecného hospodářského zájmu v daných oblastech podpory se sídlem
v Libereckém kraji nebo zajišťujících tyto služby na území Libereckého kraje.
4. Výše vyrovnávací platby nesmí, v souladu s pravidly veřejné podpory, u příjemce
převýšit rozdíl mezi náklady a výnosy vynaloženými při plnění závazku veřejné
služby.
5. Návrh na poskytnutí vyrovnávací platby a návrh smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby předkládá k projednání a schválení příslušnému orgánu
města věcně příslušný odbor městského úřadu.
Článek 10
Finanční dar
1. Finančním darem se rozumí nenávratné poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města:
a) Fyzické osobě jako formy ocenění výsledků její činnosti, aktivit, jednání nebo
zásluh, které významným způsobem reprezentují město, přispívají k jeho věhlasu
a dobrému jménu v určité oblasti, nebo provozovaná činnost, aktivita spadá
do oblasti ochrany životního prostředí, péče o krajinu, sociální péče, humanitární
či dobročinné činnosti.
b) Právnické osobě jako formy ocenění výsledků její činnosti, aktivit, jednání nebo
zásluh, které významným způsobem reprezentují město, přispívají k jeho věhlasu
a dobrému jménu či veřejnému zájmu v oblasti kulturní, sociální, humanitární,
vzdělávání, životního prostředí, péče o krajinu a její ochrany.
c) Právnické osobě jako forma příspěvku do veřejné sbírky.
2. Žádost o finanční dar může žadatel podat nejpozději do 31. 10. daného roku. O
žádostech podaných po tomto termínu bude rozhodnuto až v následujícím roce.
3. O poskytnutí finančního daru rozhoduje příslušný orgán města.

4. Zastupitelstvo města může ve výjimečných a odůvodněných případech udělit
výjimku z Pravidel v čl. 10, odstavec 1 a schválit finanční dar na jinou oblast
činnosti, aktivity, než připouští tato Pravidla.
5. Finanční dar se poskytuje na základě schválené darovací smlouvy, která musí
obsahovat minimálně náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel může v darovací smlouvě u
právnických osob mj. sjednat kontrolu využití daru poskytovatelem.
6. Na poskytnutí finančního daru není právní nárok.
Článek 11
Vyúčtování dotace
1. Vyúčtování dotace provádí žadatel předložením:
a) Přehledu skutečných příjmů (výnosů) a skutečných výdajů (nákladů) celého
projektu
b) Přehledu výdajů (nákladů) projektu hrazených z dotace
c) Kopií daňových dokladů (prvotní doklady)
d) Kopie druhotných účetních dokladů – výdajové pokladní doklady, výpisy z účtu
e) Pokud příjemce vede účetnictví, zajistí oddělené vedení účetní evidence
související s realizací projektu/akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty,
střediska nebo zakázky. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní
výnos nebo náklad je součástí projektu/akce.
f) Originály dokladů hrazené z dotace musí být označeny „Dotace města Mimoň“
g) Doklad prokazující propagaci města Mimoň a realizaci akce, např.
fotodokumentace, prezenční listina, článek v Mimoňském zpravodaji nebo jiném
informačním médiu atd.
2. Údaje na účetních dokladech musí souhlasit se schváleným účelem použití
dotace. V případě faktur, z jejichž textu přímo účel účtované dodávky materiálu či
služeb nevyplývá (či se odkazuje na uzavřenou smlouvu nebo objednávku), je
žadatel povinen k faktuře doložit i další doklady, ze kterých je již účel znatelný.
3. Vyúčtování projektu/akce se předkládá na předepsaném formuláři, který je
přílohou každé veřejnoprávní smlouvy. Součástí vyúčtování je také Závěrečná
zpráva o realizaci projektu.
Článek 12
Pravidla pro publicitu
1.

Příjemce finanční podpory města má povinnost informovat veřejnost o
skutečnosti, že jím realizovaný projekt, aktivita nebo činnost byly podpořeny
městem a splnění této povinnosti musí příjemce doložit při vyúčtování.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
1.

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň schválené
usnesením zastupitelstva č. Z20/xx ze dne dd.mm.rrrr nabývají účinnosti dnem
jejich schválení a současně ruší Pravidla pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválená usnesením zastupitelstva města č. Z19/113
ze dne 19. 9. 2019 včetně Zásad pro poskytování dotací na podporu výstavby
rodinných domů ve správním území města Mimoň a Zásad pro poskytování
dotací na podporu výstavby DČOV ve správním území města Mimoň.

………………….
Petr Král
starosta města

………………………..
Jaroslava Bizoňová
místostarostka města

Příloha č. 3

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti tělovýchovy a sportu – I. v roce 2021 (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit celoroční činnosti subjektů, které nabízejí využití volného času
prostřednictvím sportovních aktivit, podpora konání sportovních akcí pro děti,
mládež a dospělé. Důvodem je zajištění smysluplného a pro zdraví
prospěšného trávení volného času občanů Mimoně a uspokojení jejich
sportovních potřeb. Snaha podpořit subjekty poskytující sportovní aktivity na
území města, jejichž provoz je finančně náročný, aby i nadále mohly
provozovat svou činnost, popřípadě ji rozvíjet.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být:
a) právnická osoba, která provádí sportovní či tělovýchovnou činnost jako svou
hlavní činnost na území města Mimoň
b) fyzická osoba, která na území města Mimoň vede pravidelnou zájmovou
sportovní činnost
c) právnická či fyzická osoba, která pořádá sportovní akci na území města
Mimoň
d) na podporu jednotlivce může být úspěšný sportovec, který si zažádá
prostřednictvím vlastního sportovního klubu, tj. právnické osoby se sídlem ve
městě Mimoň
e) sportovní kolektivy (např. „A“ týmy nebo družstva mimoňských sportovních
klubů), mohou žádat o podporu prostřednictvím právnické osoby se sídlem
v Mimoni, pod kterou jsou sportovní kolektivy sdruženy (je–li žadatelem
pobočný spolek způsobilý pro podání žádosti, nebude o dotaci na stejný účel
žádat hlavní zapsaný spolek a ve svém rozpočtu nebude mít zahrnuty výdaje
a příjmy týkající se spolku pobočného)
2. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
tělovýchovy a sportu – I. činí 300 000 Kč.

2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 50 000 Kč.
Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost, na konkrétní sportovní akci,
na podporu sportovního kolektivu či jednotlivce. Dotace má neinvestiční
charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.
Hodnotící kritéria – celoroční činnost

Počet
bodů
1. Žadatel vykonává sportovní činnost dlouhodobě
a) více než 5 let
10
b) 1-5 let
5
c) méně než rok
0
2. Sportovní činnost je zaměřena na děti a mládež
a) zcela
10
b) částečně
5
c) vůbec
0
3. Reprezentace města Mimoň (význam činnosti
z hlediska její kvality a úrovně, účast na soutěžích)
a) velmi výrazná (reprezentace na 20
mezinárodní a republikové úrovni)
b) výrazná (reprezentace na krajské 10
úrovni)
c) méně výrazná (reprezentace na 5
okresní a místní úrovni)
4. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a 20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu 0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
5. Počet registrovaných sportovců/stálých sportovců
pravidelně navštěvujících zájmovou sportovní činnost
(neregistrovaných)
a) víc než 50
20
b) 21 - 50
10

c) do 20
5
6. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
Hodnotící kritéria – pořádání akce

Počet
bodů

1. Žadatel pořádá akci opakovaně
a) více než 5 let
10
b) 1-5 let
5
c) méně než rok
0
2. Akce je zaměřena na děti a mládež
a) zcela
10
b) částečně
5
c) vůbec
0
3. Reprezentace města Mimoň (význam akce
z hlediska její kvality a úrovně, účast na soutěžích)
a) velmi výrazná (reprezentace na 20
mezinárodní a republikové úrovni)
b) výrazná (reprezentace na krajské 10
úrovni)
c) méně výrazná (reprezentace na 5
okresní a místní úrovni)
4. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a 20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu 0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
5. Předpokládaný počet účastníků akce (soutěžících)
a) víc než 100
20
b) 51 - 100
10
d) do 50
5
6. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5

Hodnotící kritéria – podpora sportovního Počet
kolektivu či jednotlivce
bodů
1. Reprezentace města Mimoň (z hlediska účasti
žadatele na sportovních akcích a soutěžích)
a) velmi výrazná (reprezentace na 20
mezinárodní a republikové úrovni)
b) výrazná (reprezentace na krajské 10
úrovni)
c) méně výrazná (reprezentace na 5
okresní a místní úrovni)
2. Úspěšnost a účast žadatele na sport. soutěžích za
poslední 3 roky (min. 2x opakované umístění v rámci
uvedeného období)
a) mezinárodní a republiková úroveň
20
b) krajská úroveň
10
c) okresní a místní úroveň
0
3. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a 20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu 0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
4. Počet sportovců v rámci kolektivů a týmů
a) kolektiv nad 10 členů
20
b) kolektiv 5 – 9 členů
10
c) kolektiv do 4 členů a jednotlivci
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 5 u
projektů na celoroční činnost a pořádání akce a v rámci kritérií č. 1 – 4 u
projektů na podporu sportovního kolektivu či jednotlivce. Své bodové
hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 6, resp. č. 5 u
projektů na podporu sportovního kolektivu či jednotlivce, přiděluje správce
programu na základě procentuálního výpočtu, přičemž vychází z údajů o výši
nákladů uvedených v žádosti.

Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 300 000/450 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 50 000 = 33 500 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žadatel o dotaci na celoroční činnost uvede v žádosti počet registrovaných
členů a doloží potvrzení počtu členů vyšším tělovýchovným orgánem nebo
čestným prohlášením se jmenným seznamem členů s rozpisem pravidelných
tréninků.
3. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
4. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
5. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
6. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
7. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě města k projednání.
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
9. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady města.
10. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.

Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních sportovních
zařízeních
b) nájemné prostor včetně služeb a energií ve sportovních zařízeních na území
města Mimoň; mimo území města Mimoň v případě absence daného
sportovního zařízení na území Mimoně

c) dopravné, cestovné a ubytování v rámci sportovní činnosti
d) náklady na sportovní materiální vybavení a dlouhodobý drobný hmotný
majetek (DDHM) s pořizovací hodnotou nižší než 40 tis. Kč
e) opravy a údržba majetku ve vlastnictví sportovního zařízení včetně materiálu
f) registrace v soutěžích, startovné
g) náklady na rozhodčí (porotce, komisaře) – honoráře, dopravné
h) náklady na školení trenérů
i) náklady na sportovní soustředění – doprava, ubytování, nájem sportovišť,
vstupy do sport. zařízení
j) věcné ceny pro soutěžící v rámci žadatelem pořádaných soutěží (lze připustit i
potraviny v dárkových balíčcích)
k) propagace
2. Neuznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) pohoštění a dary
b) nákup cen pro soutěžící ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně
omamných látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3. Uznatelné výdaje na sportovní akci jsou:
a) nájemné prostor včetně služeb a energií ve sportovních zařízeních na území
města Mimoň
b) energie ve vlastních sportovních zařízeních
c) náklady na sportovní materiální vybavení a DDHM (s pořizovací hodnotou do
40 tis. Kč)
d) náklady na rozhodčí (porotce, komisaře) – honoráře, dopravné
e) propagace akce
f) věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
g) náklady na časomíru, zdravotní službu a hasiče
h) náklady na technické zajištění akce a služby (ozvučení, osvětlení, pronájem
sportovního materiálního vybavení a technického zařízení, pronájem
mobilních WC, obsluha a instalace technických zařízení, doprovodná hudební
produkce apod.)
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Neuznatelné výdaje na sportovní akci jsou:
pohoštění a stravné
mzdy, dary pro pořadatele akce
finanční odměny pro soutěžící
nákup alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných látek
náklady na akce typu soustředění, sportovní kemp

5.
a)
b)
c)

Uznatelné výdaje na podporu sportovních kolektivů či jednotlivců jsou:
doprava a ubytování spojené s účastí na soutěžích
startovné
náklady na sportovní vybavení

6. Neuznatelné výdaje na podporu sportovních kolektivů či jednotlivců jsou:
a) pohoštění a stravné
7. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.
Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace, vyúčtování
dotace poskytnuté na celoroční činnost a na podporu sportovních
kolektivů či jednotlivců, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na uspořádání akce je žadatel povinen
předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu – I.
v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ …
ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města
Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti tělovýchovy a sportu – I.

Příloha č. 4

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti tělovýchovy a sportu – II. v roce 2021 (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit celoroční činnosti subjektů, které nabízejí využití volného času
prostřednictvím sportovních aktivit, podpora konání sportovních akcí pro děti,
mládež a dospělé. Důvodem je zajištění smysluplného a pro zdraví
prospěšného trávení volného času občanů Mimoně a uspokojení jejich
sportovních potřeb. Snaha podpořit subjekty poskytující sportovní aktivity na
území města, jejichž provoz je finančně náročný, aby i nadále mohly
provozovat svou činnost, popřípadě ji dále rozvíjet.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, která provádí sportovní či
tělovýchovnou činnost jako svou hlavní činnost, se sídlem na území města
Mimoň a zároveň se ve své činnosti zaměřuje na všechny věkové kategorie, tj.
žáky, dorost a dospělé.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
tělovýchovy a sportu – II. činí 800 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 800 000 Kč.
Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na celoroční sportovní činnost a provoz
sportovního zařízení. Dotace má neinvestiční charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.
Hodnotící kritéria

Počet
bodů
1. Žadatel vykonává sportovní činnost dlouhodobě
a) více než 5 let
20

b) 1-5 let
10
c) méně než rok
0
2. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a 20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu 0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
3. Reprezentace města Mimoň (význam činnosti
z hlediska její kvality a úrovně, účast na soutěžích)
a) velmi výrazná (reprezentace na 20
mezinárodní a republikové úrovni)
b) výrazná (reprezentace na krajské 10
úrovni)
c) méně výrazná (reprezentace na 5
okresní a místní úrovni)
4. Počet registrovaných sportovců
a) víc než 50
20
b) 21 - 50
10
c) do 20
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 4. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 5
přiděluje správce programu na základě procentuálního výpočtu, přičemž
vychází z údajů o výši nákladů uvedených v žádosti.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise

navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 800 000/1 200 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 150 000 = 100 500 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více
Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žadatel o dotaci uvede v žádosti počet registrovaných členů a doloží potvrzení
počtu členů vyšším tělovýchovným orgánem nebo čestným prohlášením se
jmenným seznamem členů s rozpisem pravidelných tréninků.
3. Žádost musí být doručena:
d) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
e) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
f) prostřednictvím datové schránky
4. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
5. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
6. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady

odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
7. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě či zastupitelstvu města (dle výše přiznané dotace)
k projednání.
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
9. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady/zastupitelstva.
10. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM/ZM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci

5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních sportovních
zařízeních
b) nájemné prostor včetně služeb a energií ve sportovních zařízeních na území
města Mimoň; mimo území města Mimoň v případě absence daného
sportovního zařízení na území Mimoně
c) dopravné, cestovné a ubytování v rámci sportovní činnosti
d) náklady na sportovní materiální vybavení a dlouhodobý drobný hmotný
majetek (DDHM) s pořizovací hodnotou nižší než 40 tis. Kč
e) opravy a údržba majetku ve vlastnictví sportovního zařízení (žadatele) včetně
materiálu
f) registrace v soutěžích, startovné
g) náklady na rozhodčí (porotce, komisaře) – honoráře, dopravné
h) náklady na školení trenérů
i) náklady na sportovní soustředění – doprava, ubytování, nájem sportovišť,
vstupy do sport. zařízení
j) věcné ceny pro soutěžící v rámci žadatelem pořádaných soutěží (lze připustit i
potraviny v dárkových balíčcích)
k) propagace
2. Neuznatelné výdaje jsou:
a) pohoštění a dary
b) nákup cen pro soutěžící ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně
omamných látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace, vyúčtování
poskytnuté dotace, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
3. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
4. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
5. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu – II.
v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ …
ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města
Mimoň.
Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti tělovýchovy a sportu – II.

Příloha č. 5

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže – I. v roce
2021 (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit celoroční činnost subjektů, které pracují s rodinou, dětmi a mládeží
v oblasti využití volného času. Dále podpořit konání jednorázových akcí pro
děti a mládež, které poslouží aktivnímu využití volného času a ke společnému
trávení času dětí a rodičů.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být:
a) právnická osoba se sídlem na území města Mimoň, která zajišťuje zájmovou
volnočasovou činnost pro děti a mládež z Mimoně, nebo pořádá akci na území
města Mimoň určenou pro děti a mládež
b) fyzická podnikající osoba s místem podnikání na území města Mimoň, která
zajišťuje zájmovou volnočasovou činnost pro děti a mládež z Mimoně, nebo
pořádá akci na území města Mimoň určenou pro děti a mládež
c) fyzická osoba, která zajišťuje zájmovou volnočasovou činnost pro děti a
mládež z Mimoně, nebo pořádá akci na území města Mimoň určenou pro děti
a mládež
2. Žadatelem o dotaci může být i fyzická podnikající osoba či právnická osoba se
sídlem mimo město Mimoň, pokud zajišťuje zájmovou činnost pro děti a
mládež z Mimoně, nebo akci na území města Mimoň určenou pro děti a
mládež.
3. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti rodiny
a využití volného času dětí a mládeže – I. činí 30 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 15 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
4. Dotaci je možno poskytnout na celoroční zájmovou činnost dětí a mládeže.
Tato zájmová činnost musí probíhat pravidelně. Dále je možno dotaci
poskytnout na uspořádání akce pro děti a mládež, která se bude konat na
území města Mimoň. Dotace má neinvestiční charakter.
5. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.
Hodnotící kritérium

Počet
bodů
1. Žadatel vykonává činnost dlouhodobě / pořádá akci
opakovaně
a) více než 5 let
20
b) 2-5 let
10
c) 1 rok a méně
0
2. Poskytovaná zájmová činnost nebo akce má
edukativní význam (děti při ní získávají nové znalosti
či dovednosti, nebo si prohlubují znalosti a dovednosti)
a) ano
20
b) ne
10
3. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a 20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu 0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
4. Zkušenosti s žadatelem z minulých let
a) dobré
20
b) špatné
0
c) žádné (žádá poprvé)
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
6. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 3. Své

bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 4 a 5
přiděluje správce programu.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 30 000/45 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 15 000 = 10 050 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.

2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních objektech
sloužících k provozování zájmové volnočasové činnosti
b) nájemné prostor včetně služeb a energií
c) dopravné, cestovné, ubytování a vstupné v rámci zájmové činnosti (např.
účast na soutěžích, poznávacích, vzdělávacích, kulturních či sportovních
akcích)
d) spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související se zájmovou činností
e) věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
f) honorář, finanční odměna pro lektora, který není zároveň žadatelem o dotaci
nebo jeho zaměstnancem

g) propagace
2. Neuznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Uznatelné výdaje na akci jsou:
energie, vodné a stočné ve vlastních objektech sloužících k realizaci akce
nájemné prostor včetně služeb a energií
licenční poplatky
honoráře účinkujících hostů, porotců, moderátorů
spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč potřebný k realizaci akce
zajištění technických požadavků a služeb (např. ozvučení, osvětlení, pronájem
materiálního vybavení a technických zařízení, obsluha a instalace technických
zařízení)
věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
propagace
zdravotní služba, hasiči
nájemné prostor včetně služeb a energií, dopravné, cestovné, ubytování a
vstupné v rámci akcí typu dětský tábor

4. Neuznatelné výdaje na akci jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
5. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace, vyúčtování
dotace poskytnuté na celoroční činnost, a to v souladu s uzavřenou
smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na uspořádání akce je žadatel povinen
předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti rodiny a využití volného
času dětí a mládeže – I. v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města
Mimoň usnesením č. Z20/ … ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění na úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti rodiny a využití volného
času dětí a mládeže – I.

Příloha č. 6

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže – II. v roce
2021 (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit celoroční činnost subjektů, které pracují s rodinou, dětmi a mládeží
v oblasti využití volného času se zaměřením na vodácký sport. Řeka
Ploučnice se svými meandry a krásnou okolní přírodou jsou velkým lákadlem
pro milovníky vodních sportů. Prostřednictvím tohoto programu se město
Mimoň snaží podpořit vodácký sport, turistiku a především subjekty, které se
na tento sport zaměřují.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba se sídlem na území města
Mimoň, která má oddíly pro děti a dospělé se zaměřením na vodácký sport a
výcvik.
2. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti rodiny
a využití volného času dětí a mládeže – II. činí 220 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 220 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost. Dotace má neinvestiční
charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.

Hodnotící kritérium

Počet
bodů

1. Žadatel vykonává činnost dlouhodobě
a) více než 5 let
20
b) 2-5 let
10
c) 1 rok a méně
0
2. Poskytovaná zájmová činnost má edukativní
význam (děti při ní získávají nové znalosti či
dovednosti, nebo si prohlubují znalosti a dovednosti)
a) ano
20
b) ne
10
3. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
4. Zkušenosti s žadatelem z minulých let
a) dobré
20
b) špatné
0
c) žádné (žádá poprvé)
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 3. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 4 a 5
přiděluje správce programu.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které

splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 220 000/330 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 220 000 = 147 400 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady

odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě či zastupitelstvu města (dle výše přiznané dotace)
k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady/zastupitelstva města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM/ZM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci

5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
Uznatelné výdaje jsou:
provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních objektech
sloužících k provozování zájmové činnosti
nájemné prostor včetně služeb a energií
dopravné, cestovné, ubytování a vstupné v rámci činnosti (např. účast na
soutěžích, poznávacích, vzdělávacích, kulturních či sportovních akcích)
spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související se zájmovou činností
náklady na sportovní materiální vybavení
opravy a údržba majetku ve vlastnictví žadatele včetně materiálu, související
s poskytováním zájmové činnosti
registrace v soutěžích, startovné
nájemné prostor včetně služeb a energií, dopravné, cestovné, ubytování a
vstupné v rámci akcí typu dětský tábor
věcné ceny pro soutěžící v rámci žadatelem pořádaných soutěží v průběhu
roku (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
propagace

2. Neuznatelné výdaje jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace
nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytnuta
dotace, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
3. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
4. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
5. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti rodiny a využití volného
času dětí a mládeže – II. v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města
Mimoň usnesením č. Z20/ … ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění na úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti rodiny a využití volného
času dětí a mládeže – II.

Příloha č. 7

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti ochrany životního prostředí v roce 2021 (dále jen
„program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit aktivity v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
v této oblasti, podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí (dále
jen „ŽP“).
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být:
a) právnická osoba se sídlem na území města Mimoň
b) fyzická podnikající osoba s místem podnikání na území města Mimoň
c) fyzická nepodnikající osoba, jejíž projekt, jednorázová aktivita, akce je
realizována na území města Mimoň a pro občany Mimoně
2. Žadatelem o dotaci může být i fyzická podnikající osoba či právnická osoba se
sídlem mimo město Mimoň, jejíž projekt, jednorázová aktivita, akce se
uskuteční na území města Mimoň a bude pro občany Mimoně.
3. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
ochrany životního prostředí činí 50 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 15 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na aktivity a akce týkající se ochrany životního
prostředí ve městě Mimoň a blízkém okolí. Dotace má neinvestiční charakter.
2. V případě, že cílovou skupinou projektu budou děti a mládež, budou jednotlivé
žádosti posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a sport (dále jen
„Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách.
Ostatní projekty budou posuzovány pracovníkem životního prostředí MěÚ
Mimoň a správcem programu. Při projednávání budou jednotlivé žádosti
posuzovány dle následujících hodnotících kritérií.
Hodnotící kritérium

Počet
bodů
1. Význam projektu, činnosti, akce z hlediska kvality,
přínos projektu pro ŽP
a) velmi přínosný
20
b) přínosný
10
c) nedostatečný
5
2. Potenciál projektu z hlediska péče o životní
prostředí
a) péče o zeleň, ochrana přírody a ŽP,
20
včelařství
b) ochrana ovzduší, nakládání s odpady
10
c) péče o zvířata a zvěř
5
3. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
4. Počet dětí a mládeže zapojených do projektu
a) víc než 20
20
b) 5 - 20
10
c) méně než 5
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení

mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 4. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 5
přiděluje správce programu.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 50 000/75 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 15 000 = 10 050 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené příslušným
hodnotícím orgánem, budou předloženy radě k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.

2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání příslušnému hodnotícímu orgánu.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních objektech
sloužících k realizaci projektu, akce
b) nájemné prostor včetně služeb a energií
c) spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související s projektem
d) věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
e) honorář, finanční odměna pro lektora, který není zároveň žadatelem o dotaci
nebo jeho zaměstnancem
f) propagace

g) zajištění technických požadavků a služeb v případě jednorázových akcí (např.
ozvučení, osvětlení, pronájem materiálního vybavení a technických zařízení,
obsluha a instalace technických zařízení)
2. Neuznatelné výdaje jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace
nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace
poskytnuta, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na jednorázovou akci je žadatel povinen
předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti ochrany životního prostředí
v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ …
ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města
Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti ochrany životního prostředí

Příloha č. 8

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti požární ochrany v roce 2021 (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit výchovu dětí a mládeže v oblasti požární ochrany a zlepšit materiálně
technické vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů Mimoň. Dále podpořit
využití volného času občanů Mimoně prostřednictvím sportovních aktivit a
sportovních akcí.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba se sídlem na území města
Mimoň, která provozuje činnost v oblasti protipožární ochrany.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
ochrany životního prostředí činí 110 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 110 000 Kč.
Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na celoroční aktivity týkající se protipožární
ochrany ve městě Mimoň (např. kroužek mladých hasičů) a na hasičské akce.
Dotace má neinvestiční charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.

Hodnotící kritérium

Počet
bodů

1. Počet dětí a mládeže zapojených do projektu
a) víc než 20
20
b) 5 - 20
10
c) méně než 5
5
2. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
3. Reprezentace města Mimoň (význam činnosti
z hlediska její kvality a úrovně, účast na soutěžích)
a) velmi výrazná (reprezentace na
20
mezinárodní a republikové úrovni)
b) výrazná (reprezentace na krajské
10
úrovni)
c) méně výrazná (reprezentace na
5
okresní a místní úrovni)
4. Zkušenosti s žadatelem z minulých let
a) dobré
20
b) špatné
0
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 3. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 4 a 5
přiděluje správce programu.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná

částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 110 000/165 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 110 000 = 73 700 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci

hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě či zastupitelstvu města (dle výše přiznané dotace)
k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady/zastupitelstva města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM/ZM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci

5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje jsou:
a) nájemné prostor včetně služeb a energií při pořádání akcí
b) spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související s projektem
c) doprava a ubytování v rámci účasti na soutěžích a soustředění mladých
hasičů
d) sportovní materiál, materiálně technické vybavení
e) věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
f) propagace
g) zajištění technických požadavků a služeb v případě jednorázových akcí (např.
ozvučení, osvětlení, pronájem materiálního vybavení a technických zařízení,
obsluha a instalace technických zařízení)
2. Neuznatelné výdaje jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace
nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace
poskytnuta, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na jednorázovou akci je žadatel povinen
předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti požární ochrany v roce 2021
byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ … ze dne …
2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti požární ochrany

Příloha č. 9

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti protidrogových aktivit a prevence kriminality v roce 2021
(dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Podpořit projekty a akce sloužící k prevenci kriminality, akce zaměřené na
protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být:
a) právnická osoba se sídlem na území města Mimoň
b) fyzická podnikající osoba s místem podnikání na území města Mimoň
c) fyzická nepodnikající osoba, jejíž projekt, jednorázová aktivita, akce je
realizována na území města Mimoň a pro občany Mimoně
2. Žadatelem o dotaci může být i fyzická podnikající osoba či právnická osoba se
sídlem mimo město Mimoň, jejíž projekt, jednorázová aktivita či akce se
uskuteční na území města Mimoň a bude pro občany Mimoně.
3. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
protidrogových aktivit a prevence kriminality činí 30 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 10 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost v oblasti protidrogových
aktivit a prevence kriminality ve městě Mimoň a na jednorázové aktivity či akce
konané ve správním území města Mimoň. Dotace má neinvestiční charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Komisí pro vzdělávání, děti, mládež a
sport (dále jen „Komise“), která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a
jejich přílohách. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle
následujících hodnotících kritérií.
Hodnotící kritérium

Počet
bodů

1. Počet dětí a mládeže zapojených do projektu
a) víc než 20
20
b) 5 - 20
10
c) méně než 5
5
2. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
3. Časový horizont projektu
a) dlouhodobý projekt, celoroční činnost
20
b) jednorázová aktivita, akce
10
4. Hlavní cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen
a) děti a mládež 6 – 18 let
20
b) děti do 6 let a mladí dospělí 19 – 26 let 10
c) dospělí 27+ a senioři
5
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5
3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 4. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 5
přiděluje správce programu.

Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 30 000/45 000= 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 10 000 = 6 700 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky

3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě města k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.

4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl

-

-

nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci

5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních objektech
sloužících k realizaci projektu, akce
b) nájemné prostor včetně služeb a energií sloužících k realizaci projektu, akce
c) spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související s uskutečněním projektu
d) propagace
e) výdaje projektů spojených s řešením prevence kriminality na místní úrovni
f) výdaje specifických projektů, prevence kriminálních rizikových jevů,
směřujících k dotváření a zkvalitnění systému prevence kriminality mezi
orgány veřejné správy, Policií ČR, městskou policií a nestátními neziskovými
organizacemi
g) výdaje spojené s řešením problematiky sociálně patologických jevů
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Neuznatelné výdaje jsou:
strava, pohoštění a dary
nákup alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných látek
mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
nákup mobilních telefonů
nákup automobilů a jiných motorových vozidel
financování podnikatelských a výdělečných aktivit
zálohové platby paušálních výdajů
leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček

i)
j)

platby pokut, penále
nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu

Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, vyúčtování
dotace poskytnuté na celoroční činnost, a to v souladu s uzavřenou
smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na jednorázovou aktivitu, akci je žadatel
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace
akce. V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti protidrogových aktivit a
prevence kriminality v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň
usnesením č. Z20/ … ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na
úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti protidrogových aktivit a
prevence kriminality

Příloha č. 10

Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program
v oblasti kultury a zájmové činnosti v roce 2021 (dále jen
„program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Účelem podpory je zajištění spolufinancování rozvoje kulturních a
volnočasových aktivit na území města Mimoň. Pomocí tohoto programu chce
město podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti,
rozvíjet zájmovou činnost a podpořit aktivity směřující k smysluplnému využití
volného času občanů. Dílčím důvodem je také zvýšení návštěvnosti města
v rámci kulturních akcí.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci může být:
a) právnická osoba se sídlem na území města Mimoň, která zajišťuje a provozuje
spolkovou či jinou kulturně společenskou činnost, zájmovou volnočasovou
činnost, nebo pořádá kulturní akci na území města Mimoň pro občany města
b) fyzická podnikající osoba s místem podnikání na území města Mimoň, která
zajišťuje a provozuje kulturně společenskou činnost, zájmovou volnočasovou
činnost, nebo pořádá kulturní akci na území města Mimoň pro občany města
c) fyzická osoba, která provozuje kulturně společenskou činnost, zájmovou
volnočasovou činnost pro obyvatele města Mimoň, nebo pořádá kulturní akci
na území města Mimoň
2. Žadatelem o dotaci může být i fyzická podnikající osoba, či právnická osoba
se sídlem mimo město Mimoň, pokud provozuje spolkovou či jinou kulturně
společenskou činnost, zájmovou činnost, nebo kulturní akci na území města
Mimoň.
3. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem
Mimoň.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
kultury a zájmové činnosti činí 200 000 Kč.
2. Výše dotace může činit až 80 % celkových nákladů na projekt, maximálně
však 20 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci je možno poskytnout v oblasti dramatické, výtvarné, hudební, taneční,
literární, fotografické, filmové, případně na jinou kulturní činnost/akci a dále na
zájmovou volnočasovou činnost, při níž se sdružují občané města Mimoň a
probíhá pravidelně. Dotace má neinvestiční charakter.
2. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Kulturní komisí (dále jen „Komise“),
která bude vycházet z údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách. Při
projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle následujících
hodnotících kritérií.
Hodnotící kritérium

Počet
bodů
1. Žadatel vykonává činnost /pořádá akci dlouhodobě
a) více než 5 let
20
b) 2-5 let
10
c) 1 rok a méně
0
2. Činnost/akce je zaměřena na děti a mládež
a) zcela
20
b) částečně
10
c) vůbec
5
3. Reprezentace města Mimoň (význam činnosti
z hlediska její kvality a úrovně, účast v soutěžích /
význam akce z hlediska dopadu na území)
a) velmi výrazná (na mezinárodní a
20
republikové úrovni)
b) výrazná (na krajské úrovni)
10
c) méně výrazná (na okresní a místní
5
úrovni)
4. Ekonomické zhodnocení projektu
a) rozpočet je přehledný, detailní a
20
odpovídá aktivitám projektu i programu
b) rozpočet je v souladu s předkládanými 10
aktivitami a aktivitami vyhlášeného
programu, ale je nepřehledný nebo
některé položky jsou nadhodnocené
c) rozpočet je neúplný, není v souladu
0
s předkládanými aktivitami a aktivitami
vyhlášeného programu
5. Výše finanční spoluúčasti žadatele na projektu
(% z celkových nákladů na projekt)
a) nad 70,5 %
20
b) 50,6 – 70,5 %
10
c) 20 – 50,5 %
5

3. Celkový max. počet bodů k rozdělení je 100. Komise posuzuje způsobilost
žadatele a kvalitu projektu. V rámci svého na sobě nezávislého hodnocení
mohou jednotliví členové Komise rozdělit body v rámci kritérií č. 1 – 4. Své
bodové hodnocení každý člen krátce odůvodní. Body v rámci kritéria č. 5
přiděluje správce programu na základě procentuálního výpočtu, přičemž
vychází z údajů o výši nákladů uvedených v žádosti.
Výsledné bodové hodnocení projektu je rovno aritmetickému průměru součtu
bodového hodnocení jednotlivých kritérií a jednotlivých hodnotitelů
zaokrouhlený na celá čísla podle matematických pravidel.
Komise seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už
dále měnit hodnocení ani pořadí. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné
přidělení požadované dotace je 40 bodů včetně. Komise následně navrhne
přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované
výši až do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná
částka nestačí a současně součet požadovaných dotací z žádostí, které
splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 150 % aktuální alokace
programu (převis žádostí nepřevýší 50 % alokace programu), může Komise
navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako součin
žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a
součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou
hranici. Žádosti, které splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při
konečném návrhu kvůli vyčerpání alokace nezískají dotaci (tj. součet
požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici,
překračuje 150 % alokace), umístí Komise do „zásobníku projektů“. Těmto
projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí zastupitelstva města o
navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení disponibilních prostředků
dotačního fondu pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se ruší ke
dni dalšího vyhlášení programů.
Koeficient = alokace/součet všech požadovaných dotací, splňujících
rozhodnou bodovou hranici
Přiznaná výše dotace = koeficient x požadovaná dotace
Příklad: koeficient = 200 000/300 000 = 0,67*
přiznaná výše dotace = 0,67 x 20 000 = 13 400 Kč
* uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací
nepřevyšuje alokaci o 50 % a více

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo přímo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 16. 11. 2020 v 17:00 hod.
4. Žadatel může podat na jeden projekt pouze jednu žádost.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky a ohodnocené Komisí, budou
předloženy radě města k projednání.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti leden – únor 2021.
8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady města.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory

z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
3. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr, mít reálný
rozpočet, přínos pro město a jeho občany a musí být ukončen v běžném roce.
4. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání Komisi.
6. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1. Uznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) provozní výdaje, energie, vodné a stočné, služby ve vlastních objektech
sloužících k provozování kulturní či zájmové činnosti
b) nájemné prostor včetně služeb a energií
c) dopravné, cestovné a ubytování v rámci kulturní činnosti (veřejné vystoupení)
d) dopravné, cestovné, ubytování a vstupné v rámci zájmové činnosti (např.
soutěže, účast na poznávacích, vzdělávacích, kulturních či sportovních
akcích)
e) licenční poplatky
f) spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek s pořizovací
hodnotou nižší než 40 tis. Kč související s kulturní či zájmovou činností
g) honoráře účinkujících hostů, porotců, moderátorů při kulturních akcích
h) věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
i) propagace

2. Neuznatelné výdaje na celoroční činnost jsou:
a) strava, pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
Výjimku z odst. 2, písmene c) schvaluje příslušný orgán.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Uznatelné výdaje na akci jsou:
energie, vodné a stočné ve vlastních objektech sloužících k realizaci akce
nájemné prostor včetně služeb a energií
licenční poplatky
honoráře účinkujících hostů, porotců, moderátorů
spotřební materiál a dlouhodobý drobný hmotný majetek potřebný k realizaci
kulturní akce
zajištění technických požadavků a služeb (např. ozvučení, osvětlení, pronájem
materiálního vybavení a technických zařízení, obsluha a instalace technických
zařízení)
věcné ceny (lze připustit i potraviny v dárkových balíčcích)
propagace
zdravotní služba, hasiči

4. Neuznatelné výdaje na akci jsou:
a) pohoštění a dary
b) nákup cen ve formě alkoholických a tabákových výrobků včetně omamných
látek
c) mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele
d) zálohové platby paušálních výdajů
e) leasing, úhradu úroků z úvěrů a půjček
f) platby pokut, penále
g) nákup věcí, které nesouvisí s posláním projektu
5. Ostatní výdaje neuvedené v programu budou poskytovatelem akceptovány
pouze jako povinná spoluúčast.

Článek 8
Vyúčtování dotace
1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února
roku následujícího po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace, vyúčtování
dotace poskytnuté na celoroční činnost, a to v souladu s uzavřenou
smlouvou.
2. Vyúčtování dotace poskytnuté na uspořádání akce je žadatel povinen
předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od termínu realizace akce.
V případě, že je dotace poskytována na již realizovanou akci, je žadatel
povinen předložit vyúčtování dotace do 30 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
3. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené správcem programu,
zpravidla do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy, nebo v jiné lhůtě
určené správcem programu.
4. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo
pozdního předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude správce programu
postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
5. Správce programu je v případě pochybností oprávněn vyžádat si originály
příslušných dokladů zanesených ve vyúčtování dotace.
6. Žadatel se zavazuje, že v případě potřeby bude jeho účetnictví otevřeno
veřejnoprávní kontrole.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti
v roce 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ …
ze dne … 2020 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města
Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu v oblasti kultury a zájmové činnosti

Příloha č. 11
Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program v oblasti
podpory výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň – katastr
Mimoň a Vranov pod Ralskem (dále jen „program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Účelem podpory je výstavba nových rodinných domů na pozemcích
v katastrálním území Mimoň a Vranov pod Ralskem, které jsou územním
plánem města určeny k bytové výstavbě. Obecným zájmem města je
uspokojovat bytovou potřebu svých občanů. Prostřednictvím tohoto programu
se město Mimoň snaží směřovat podporu k občanům, kteří své bydlení řeší
vlastními silami.
Článek 2
Žadatel
1. Žadatelem o dotaci je vlastník nového rodinného domu (dále jen „RD“),
přičemž dotace je vázána na vlastníka a osoby přihlášené k trvalému pobytu
v novém RD, na kterou vlastník žádá dotaci. Žadatel s těmito dalšími osobami
musí mít přímý příbuzenský vztah (manžel, manželka, děti) nebo je osobou
blízkou - druh, družka.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
podpory výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň činí
800 000 Kč.
2. Výše dotace je stanovena na 30 000 Kč na osobu přihlášenou k trvalému
pobytu v novém RD, maximálně však 120 000 Kč na jeden rodinný dům.
Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci lze poskytnout na každý rodinný dům pouze jednou.
2. Vlastník nemovitosti musí v žádosti o dotaci podepsat čestné prohlášení,
kterým prokáže přímý příbuzenský vztah nebo, že osoby, na které chce žádat,
jsou osobami blízkými – druh, družka.
3. Nemovitost musí být zkolaudována a zapsána v katastru nemovitostí.

4. Podmínkou pro podání žádosti je pravomocné kolaudační rozhodnutí,
kolaudační souhlas či záznam ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydané
v termínu od 1. 1. 2020.
Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo u správce
programu.
2. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204,
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň,
c) prostřednictvím datové schránky
3. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 30. 7. 2021 ve 13:00 hod.
4. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
5. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky budou předloženy radě (do
výše dotace 50 000 Kč včetně) či zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) k
projednání v pořadí, v jakém byly podány až do vyčerpání alokovaných
prostředků v programu.
6. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: leden – únor 2021.
7. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady.
8. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM/ZM v této věci.

Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace, kontrola a sankce
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
- musí mít ukončen nájemní vztah, pokud žadatel nebo osoba, na kterou žádá
finanční podporu, je nájemcem bytu v majetku města Mimoň
Tyto skutečnosti prokazuje žadatel čestným prohlášením, které je součástí
žádosti o dotaci. Součástí čestného prohlášení je i souhlas žadatele ověřit si
pravdivost čestného prohlášení.
3. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
4. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce.
5. Příjemce dotace je povinen zajistit trvalý pobyt osob, na které bude přiznána
dotace, po dobu min. 5 let od data uzavření veřejnoprávní smlouvy.
6. Pokud v době udržitelnosti (5 let) dojde ke snížení počtu trvale hlášených
osob, na které byla přiznána podpora, nebo bude-li rodinný dům prodán, je
příjemce dotace povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně
nahlásit správci programu.
7. Pokud po dobu udržitelnosti dojde ke snížení počtu osob přihlášených
k trvalému bydlení pod úroveň, na kterou byla přiznání podpora, nebo bude-li
rodinný dům prodán, vrátí příjemce dotace příslušnou část dotace
poskytovateli, a to za každý i započatý rok 20 % získané dotace.

8. Příjemce dotace a další osoby, na které byla dotace čerpána, umožní správci
programu v průběhu doby udržitelnosti kontrolu plnění podmínky trvalého
pobytu v dané nemovitosti. Souhlas s touto podmínkou je součástí žádosti o
dotaci.
9. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo jejich
zadržení bude správce programu postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a
dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory výstavby rodinných
domů ve správním území města Mimoň v roce 2021 byl schválen
Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ … ze dne … 2020 a nabývá
účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu výstavby rodinných
domů ve správním území města Mimoň

Příloha č. 12
Město Mimoň (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Dotační program v oblasti
podpory výstavby domovních ČOV ve správním území města Mimoň (dále jen
„program“).
Článek 1
Účel a důvod podpory
1. Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby
„domovních čistíren odpadních vod“ (dále jen DČOV); a to formou účelové
investiční dotace na pořízení a umístění DČOV. V nově vzniklých částech
Mimoně, kde není vybudována stoková síť, nebo v některých částech města,
kde z technického či ekonomického hlediska není výhledově možnost
připojení nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV a nemovitosti vypouštějí
splaškovou vodu přímo či nepřímo do vodních toků, lze zajistit prevenci či
omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů
prostřednictvím realizace DČOV.
Cílem tohoto programu je uvedenou zátěž eliminovat a zajistit tak zvýšení
kvality vody vodních toků a podzemních vod.
Vytipované lokality na území města Mimoň - Vranov, Srní Potok, Slovany,
Ploužnice VI.
Článek 2
Žadatel
1. Dotace je určena na vybudování DČOV pro majitele nemovitosti určené
k trvalému bydlení či rekreaci, která se nachází ve správním území města
Mimoň v místě, kde je technicky nemožné nebo ekonomicky nepřijatelné
napojit se na veřejnou kanalizační síť. Žadatel musí být zároveň i vlastníkem
pozemku dotčeného výstavbou DČOV.
Článek 3
Výše dotace
1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků programu v oblasti
podpory výstavby DČOV ve správním území města Mimoň činí 500 000 Kč.
2. Výše dotace je stanovena na 80 % z celkových prokazatelných nákladů na
realizaci projektu, maximálně však 40 000 Kč.

Článek 4
Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotaci lze poskytnout na každé číslo popisné/evidenční pouze jednou.
2. Termín realizace aktivit: od 1. 1. 2019 do termínu podání žádosti o dotaci.
V tomto období lze brát výdaje v rámci tohoto programu jako uznatelné.
3. Pořízená ČOV a její provoz musí být v souladu s platnou legislativou, musí mít
označení CE a kapacitu do 50 EO (ekvivalentních obyvatel), což bude
doloženo v příloze k žádosti např. certifikátem k DČOV, technickou
dokumentací od výrobce DČOV, projektovou dokumentací.
4. Nemovitost, jejíž součástí je DČOV, musí být zapsána v katastru nemovitostí.

Článek 5
Podání žádosti, rozhodnutí o žádosti a přidělování dotací
1. Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně na předepsaném formuláři,
včetně všech povinných příloh, která je ke stažení na adrese
www.mestomimon.cz, sekce Dotace z rozpočtu města nebo u správce
programu.
2. Žádost o dotaci je možné podat pouze po realizaci projektu, tzn. že všechny
aktivity projektu musí být v době podání žádosti již realizovány, ukončeny.
3. Žádost musí být doručena:
a) osobně na podatelnu městského úřadu Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, 1.
patro, č. dveří A 204,
b) poštou na adresu Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň,
c) prostřednictvím datové schránky
4. Příjem žádostí bude zahájen 2. 11. 2020 a ukončen 30. 7. 2021 ve 13:00 hod.
5. Pokud žádost není úplná nebo vzniknou některé nejasnosti v údajích
uvedených v žádosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění či vysvětlení.
Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci
hodnocení administrativního souladu musí probíhat v tištěné podobě nebo
elektronickou poštou (datová schránka, e-mail). Pokud nebudou závady
odstraněny do 5 dnů od doručení výzvy, bude žádost vyřazena z hodnocení.
O vyřazení informuje žadatele písemně správce programu.
6. Žádosti o dotaci splňující stanovené podmínky budou předloženy radě města k
projednání v pořadí, v jakém byly podány až do vyčerpání alokovaných
prostředků v programu.
7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: leden – únor 2021.

8. Žadatel o dotaci bude písemně vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti
do 15 dnů od ověření zápisu usnesení rady.
9. Dotace nebude poskytnuta tomu, kdo neposkytl součinnost při podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Součinností při podpisu smlouvy
je myšleno, že úspěšný žadatel musí podepsat smlouvu nejpozději do 60 dnů
od přijetí usnesení RM v této věci.
Článek 6
Podmínky pro poskytnutí dotace, kontrola a sankce
1. Žadatel musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech
povinných příloh.
2. Žadatel ke dni podání žádosti:
- musí mít vyrovnány závazky vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u
kterých je město zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých
má město Mimoň majoritní podíl
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z
příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku,
který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
- nedluží pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
- není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon ve znění pozdějších předpisů
- není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci
3. Projekt musí splňovat podmínky tohoto programu a podmínky uvedené ve
Statutu dotačního fondu a v Pravidlech pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň schválené zastupitelstvem města Mimoň usnesením
č. Z20/… dne …
4. Žadatel může požádat o dotaci na pořízení, realizaci a umístění DČOV. Dotaci
nelze použít na úhradu nákladů na pořízení projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a související poplatky.
5. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu
s programem ponížit výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné
neuznatelné výdaje. Takto upravenou žádost pak správce programu předkládá
k projednání radě města.
6. Žádost bude z hodnocení vyřazena v případě, že příslušný orgán MěÚ Mimoň
(OVDZaŽP) dojde k závěru, že příslušná DČOV má být zřízena v místě, kde je
možné připojení této nemovitosti k veřejné stokové síti zakončené ČOV.

7. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi městem a příjemcem dotace bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce. Žadatel uzavře smlouvu se závazkem, že pořízená
technologie, na níž dotaci čerpal, zůstane součástí nemovitosti minimálně po
dubu 5 let.
8. Pokud po dobu udržitelnosti (5 let) dojde ke změně vlastníka nemovitosti, jejíž
součástí je DČOV, na kterou byla čerpána dotace, nebo bude DČOV zrušena,
je příjemce dotace povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně
nahlásit správci programu.
9. Pokud v době udržitelnosti bude domovní DČOV zrušena nebo pokud bude
nemovitost, jejíž součástí je DČOV, prodána a DČOV zrušena, je příjemce
dotace povinen vrátit příslušnou část dotace poskytovateli, to je za každý i
započatý rok 20 % získané dotace.
10. Příjemce dotace umožní kdykoli, a to i opakovaně v průběhu doby udržitelnosti
projektu, provést vlastní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod a kontrolu
technického stavu DČOV.
11. DČOV musí být zřízena v souladu se schválenou projektovou dokumentací a
vodoprávním (stavebním) povolením nebo souhlasem s provedením ohlášené
stavby.
12. V případě neoprávněného použití finančních prostředků z dotace nebo jejich
zadržení bude správce programu postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a
dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Článek 7
Uznatelné a neuznatelné výdaje
1.
-

Uznatelné výdaje jsou:
pořízení samotné DČOV
přívodní potrubí
odpadové potrubí
výkopové práce
zásypový materiál

Musí se jednat o výdaje vynaložené v přímé souvislosti s výstavbou DČOV
odpovídající projektové dokumentaci.

2. Neuznatelné výdaje jsou:
- výdaje, které nebyly nezbytně nutné dle projektové dokumentace pro
samotnou výstavbu DČOV, pro její umístění a uložení

-

inženýrská činnost, tedy výdaje na projednání k povolení stavby DČOV u
příslušných orgánů a institucí
výdaje na pořízení projektové dokumentace
poplatky související s inženýrskou činností
Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Dotační program byl zpracován v souladu se Statutem dotačního fondu města
Mimoň a s Pravidly pro poskytování finanční podpory z města Mimoň
v platném znění.
2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory výstavby
domovních ČOV ve správním území města Mimoň v roce 2021 byl schválen
Zastupitelstvem města Mimoň usnesením č. Z20/ … ze dne … 2020 a nabývá
účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města Mimoň.

Přílohy: Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu výstavby DČOV ve
správním území města Mimoň

Žádost o dotaci z programu v oblasti
tělovýchovy a sportu - I.
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce určena
apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu/ od jakého roku je činnost vykonávána
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Počet registrovaných sportovců (popř. neregistr.
stálých členů pravidelně navštěvujících sportovní činnost)
Úroveň reprezentace (význam činnosti/akce, účast na soutěžích)
(úroveň mezinárodní, republiková, krajská, okresní, místní)

Stránka 1

Úspěšnost a účast žadatele na sport. soutěžích za
poslední 3 roky *- uveďte také úroveň soutěže
* týká se podpory sport. kolektivu či jednotlivce (lze uvést zvlášť do
přílohy)
Počet sportovců v rámci kolektivů a týmů (týká se podpory sport.
kolektivu)
Výše požadované dotace
Celkové náklady projektu

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady
Stránka 2

Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky žádající na celoroční činnost - potvrzení počtu registrovaných členů vyšším tělovýchovným orgánem nebo
čestným prohlášením se jmenným seznamem členů s rozpisem pravidelných tréninků
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či
zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho úhrada
ve splátkách)
•

nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou po
podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
tělovýchovy a sportu - II.
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce určena
apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu/ od jakého roku je činnost vykonávána
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Počet registrovaných sportovců
Úroveň reprezentace (význam činnosti/akce, účast na soutěžích)
(úroveň mezinárodní, republiková, krajská, okresní, místní)
Stránka 1

Výše požadované dotace
Celkové náklady projektu

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady
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Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Potvrzení počtu registrovaných členů vyšším tělovýchovným orgánem nebo čestným prohlášením se jmenným
seznamem členů s rozpisem pravidelných tréninků.
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.
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V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či
zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho úhrada
ve splátkách)
•

nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou po
podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
rodiny a využití volného času dětí a mládeže - I.
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce
určena apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu/ od jakého roku je činnost vykonávána
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Výše požadované dotace
Celkové náklady projektu

Stránka 1

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady

Stránka 2

Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací
listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
•

nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich
případnému ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou
po podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
rodiny a využití volného času dětí a mládeže - II.
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce
určena apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu/ od jakého roku je činnost vykonávána
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Výše požadované dotace
Celkové náklady projektu
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Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady
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Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací
listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.
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V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
•

nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich
případnému ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou
po podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko
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Žádost o dotaci z programu v oblasti
ochrany životního prostředí
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce
určena apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Celkové náklady projektu
Výše požadované dotace
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Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady
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Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací
listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
•
nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní
pojištění
•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich
případnému ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou
po podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
požární ochrany
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce
určena apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Úroveň reprezentace (význam činnosti, účast na soutěžích)
(úroveň mezinárodní, republiková, krajská, okresní, místní)
Výše požadované dotace

Stránka 1

Celkové náklady projektu

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady

Stránka 2

Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací
listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
•
nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní
pojištění
•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich
případnému ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou
po podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
protidrogových aktivit a prevence kriminality
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce
určena apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Hlavní cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen
(děti do 6 let; děti a mládež 6-18 let; mládež 19-26 let; dospělí 27+ a
senioři)

Stránka 1

Celkové náklady projektu
Výše požadované dotace

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

nájem, ceny aj.

Celkové náklady

Stránka 2

Náklady

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci
žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací
listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a
správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho
úhrada ve splátkách)
•
nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní
pojištění
•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich
případnému ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12.
příslušného roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou
po podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti
kultury a zájmové činnosti
I. Žadatel
Název organizace/jméno žadatele
Právní forma žadatele
(o.p.s., spolek, fyzická osoba aj.)

Sídlo/adresa žadatele
IČ (pokud je přiděleno)/RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Webové stránky
Statutární zástupce
(jméno, funkce, adresa)

Telefon, e-mail
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Osoba zodpovědná za projekt
(jméno, adresa)

Telefon, e-mail

II. Předkládaný projekt
Název projektu:
Stručný popis projektu
(např. druh aktivity, jaké činnosti budou podpořeny, pro koho je akce určena
apod.)
Lze uvést v samostatné příloze.

Ročník projektu/ od jakého roku je činnost vykonávána
Místo konání
Termín konání
Předpokládaný počet účastníků
(kterým akce nebo činnost poslouží)
Počet dětí a mládeže do 18 let zapojených do projektu
Počet aktivních členů pravidelně navštěvujících zájmovou činnost
Úroveň reprezentace (význam činnosti/akce, účast na soutěžích)
(úroveň mezinárodní, republiková, krajská, okresní, místní)
Stránka 1

Výše požadované dotace
Celkové náklady projektu

Účel požadované dotace

Partneři, kteří projekt spolufinancují

III. Finanční rozvaha celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. vybavení, spotřební materiál, nákup zboží,

Náklady

nájem, ceny aj.

Celkové náklady

Stránka 2

Jednotlivé položky
příjmy - např. vstupné, dary, členské příspěvky, dotace,

Příjmy

ostatní příjmy
dotace města Mimoň

Celkové příjmy

IV. Povinné přílohy
Spolky - kopii platných stanov, výpis ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšné společnosti - kopii zakládací listiny a výpis z rejstříku o.p.s.
Církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny, statutu a potvrzení Ministerstva kultury ČR o existenci žadatele.
Příspěvkové a další neziskové organizace (mimo organizace zřízené nebo založené městem) kopii zřizovací listiny.
Obchodní společnosti - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele (právnické osoby)
Fyzické osoby - dle povahy žádosti je dokladem oprávnění k podnikání v dané činnosti
Fyzické osoby ostatní – dokladem je čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 1
Doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (pokud se žádost týká nemovitosti)
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po žadatelích nevyžadují a správce
programu má povinnost opatřit si je sám.

Stránka 3

V. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
•
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či
zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
•
nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho úhrada ve
splátkách)
•

nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění

•

není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon

•

není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci

Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.

2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

3) Prohlašuje, že účetní období používaná žadatelem, jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12. příslušného
roku).
4) Je si vědom, že je povinen písemně do 15 dnů oznámit správnímu odboru veškeré změny, které u něj nastanou po
podání žádosti (změna adresy, čísla účtu apod.).
Počet příloh:
Dne:

jméno a příjmení žadatele, či statutárního zástupce

Podpis, razítko

Stránka 4

Žádost o dotaci z programu v oblasti podpory výstavby rodinných
domů ve správním území města Mimoň
Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na níž je žádána účelová dotace
Trvalé bydliště: ulice, číslo popisné, obec,
PSČ

Jméno, příjmení, rodné číslo
1. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

2. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

3. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Název peněžního ústavu a číslo účtu: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Telefon, mail: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Údaje o osobách, které budou trvale hlášené v rodinném domě, na nějž je žádána
účelová dotace
Trvalé bydliště: ulice, číslo popisné, obec,
PSČ

Jméno, příjmení, rodné číslo
1. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

2. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

3. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

4. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

5. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

6. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Identifikace rodinného domu
Katastrální území
Číslo parcely
Ulice
Číslo popisné/orientační

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Doklad opravňující k užívání stavby
Kolaudační rozhodnutí / Kolaudační souhlas*
Číslo jednací

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Ze dne

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabytí právní moci/účinnosti
Vydáno kým

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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*nehodící se škrtněte

Záznam ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby
Datum provedení prohlídky
Spisová značka nebo číslo jednací

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Povinné přílohy
•
•

Kopie dokladu opravňujícího k užívání stavby (Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas nebo
Záznam ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby)
Oznámení o změně v počtu trvale hlášených osob (vydává evidence obyvatel MěÚ Mimoň)

Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
• nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
• nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena
jeho úhrada ve splátkách)
• nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
• není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon
• není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci
• není nájemcem bytu v majetku města Mimoň
• má přímý příbuzenský vztah s osobami, na které žádá o dotaci, nebo tyto osoby jsou osobami blízkými - druh,
družka.
Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.
2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
3) Žadatel a osoby, na které bude dotace čerpána, dávají souhlas poskytovateli dotace ke kontrole plnění podmínky
udržitelnosti projektu, tzn. nahlížení do evidence obyvatel a kontrola počtu trvale hlášených osob v nemovitosti, ke
které se čerpaná dotace vztahuje. Tento souhlas se uděluje po dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let od uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

V Mimoni dne
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Podpisy vlastníků (žadatelů):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

2

Žádost o dotaci z programu v oblasti
podpory výstavby DČOV ve správním území města Mimoň
I. Žadatel
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Kontaktní telefon/ e-mailová adresa
Adresa nemovitosti, kde bude DČOV umístěna
Počet trvale žijících osob
Parcelní čísla pozemků, kde bude DČOV umístěna
Celkové náklady na realizaci stavby
Požadovaná výše dotace (80 % celkových
prokazatelných výdajů, max. 40 tis. Kč)
Název peněžního ústavu a číslo účtu
Kolaudační souhlas vydán (kým)
dne

II. Položkový rozpočet
Náklady celého projektu
Jednotlivé položky
náklady - např. stavební práce, pořízení ČOV, projekt, poplatky
aj.

Kč

Z toho
financováno
z dotace města v
Kč

Celkové náklady
1

Přehled předložených dokladů
Pořadové číslo
dokladu

Doklad číslo
(faktura, výpis z účtu, paragon,
pokladní doklad)

Částka v Kč:
Účel využití

(částka na
dokladu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
• nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či
zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
• nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena jeho úhrada
ve splátkách)
• nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
• není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon
• není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci
Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.
2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
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Povinné přílohy
a) Kolaudační souhlas
b) Kopie všech daňových dokladů, které souvisí s realizací projektu
c) Doklad, kde bude uvedeno, že DČOV má označení CE a kapacitu do 50 EO (např. certifikát k ČOV,
technická dokumentace od výrobce ČOV, projektová dokumentace)
Předložte kopie uvedených dokladů.
Originální doklad musí být označen "Dotace města Mimoň" (u dokladů týkajících se úhrady nákladů
z dotace města).
Tento formulář nesmí být změněn nebo doplněn! Lze pouze přidávat řádky.

V Mimoni dne: ……………………………….

Podpis žadatele …………………………..
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň

Údaje o žadateli: právnická osoba
zzzázástupce
Jméno
právnické osoby:
Adresa sídla:
IČO:
Bankovní spojení:

statutární zástupce
Jméno:
Funkce:
E – mail:
Telefon:

fyzická osoba
Jméno fyzické osoby:
Adresa:
E – mail:
Telefon:

Datum narození:
IČO:

Údaje o projektu
Název projektu:
Datum zahájení:

Datum ukončení:

Místo realizace:

Požadovaná výše dotace:

Celkové náklady projektu:

Popis projektu (účel, odůvodnění žádosti, plánovaný položkový rozpočet)
Účel dotace:

Odůvodnění žádosti:

1

Položkový rozpočet (lze připojit i v samostatné příloze):
Náklady

Částka v Kč

Příjmy

Částka v Kč

Prohlášení
Svým podpisem rovněž potvrzuji, že žadatel ke dni podání žádosti:
a) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, orgánům veřejném správy České
republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii nebo některého z jejích členských států a
orgánům, které poskytují finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU,
b) se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo nedošlo v jeho případě k podání
insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám nepodal nebo nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
c) se nenachází v procesu zrušení bez právního zástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik
živnostenského oprávnění) nebo není v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení,
splynutí, rozdělení obchodní společnosti),
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d) nebyl mu 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 žadateli, případně vůči jeho majetku, nebylo navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí s vydanými akciemi na doručitele,
f) není akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a přílohách jsou pravdivé, seznámil jsem se s Pravidly pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň.
Souhlasím se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), data narození/IČ, adresy trvalého
pobytu/sídla, názvu akce/projektu a výše poskytnuté dotace.
Přílohy k žádosti
Právnická osoba, nezisková organizace (spolek, církevní organizace, nadace, nadační fond):
• Kopie společenské smlouvy, zakladatelské listiny, statutu nebo stanov žadatele v aktuálním znění
• Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem subjektu
Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z veřejných registrů, se po
žadatelích nevyžadují a správce programu má povinnost opatřit si je sám.
Přílohy na vyžádání
• Kopie potvrzení MV ČR o existenci o.s., které nesmí být starší 1 roku
• U obecně prospěšných společností výpis z rejstříku o.p.s., který nesmí být starší 1 roku
• U organizací, které poskytují zdravotnické služby ověřenou kopii registrace vč. jejich změn
• Kopie dokladu o přidělení IČ případně DIČ
• Účetní závěrku za uplynulý rok

V Mimoni dne ………….......

Podpis a razítko žadatele ………………....

3

