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Podmínky výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019 

 

1. O B E C N Á   Č Á S T 

 

I. Podmínky pro poskytování peněžních prostředků 

 

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice poskytuje ze svého 

rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou 

v souladu s vyhlášenými podmínkami. Smyslem účelových dotací je podpora konkrétní akce 

či projektu, činnosti, aktivit organizací a jednotlivců. Důvodem této podpory je snaha 

o obohacení a zpestření kulturního, sportovního a společenského života i rozšíření 

poskytovaných sociálních služeb na území městského obvodu. Účelové dotace mohou být na 

základě výběrového řízení přiděleny: fyzickým osobám, právnickým osobám, občanským 

sdružením, obecně prospěšným organizacím, církvím a náboženským společnostem, 

neziskovým a podobným organizacím. Účelová dotace je poskytována na realizaci projektu 

v daném kalendářním roce.  

 

2. Účelem tohoto programu je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele 

a příjemce veřejné finanční podpory. 

 

3. Peněžními prostředky se rozumí účelové dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím 

zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice a statutárním městem Ostrava. 

 

4. Peněžní prostředky nelze požadovat na realizaci totožných projektů v různých oblastech.  

 

5. Peněžní prostředky jsou poskytovány na projekty: 

5.1 realizované na území městského obvodu 

5.2 se vztahem k městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

6. Do výběrového řízení je předkládána žádost o poskytnutí peněžních prostředků včetně 

povinných příloh. Vzor žádosti bude k dispozici na webových stránkách statutárního města 

Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

 

7. Předpokladem poskytnutí peněžních prostředků je vyrovnání veškerých závazků vůči 

statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, řádně a včas 

předložené závěrečné vyúčtování dotace/příspěvku, pokud byly v předchozích letech 

poskytnuty a bezdlužnost žadatele v rozsahu vymezeném v jeho čestném prohlášení (Příloha 

č. 1 žádosti o poskytnutí peněžních prostředků). 

8. Peněžní prostředky nelze poskytnout, pokud by jejich poskytnutím byla překročena hranice 

podpory de minimis ve výši stanovené nařízením Komise EU, účinným v době poskytnutí 

dotace/příspěvku (v době vyhlášení Programu platí nařízení Komise EU č. 1407/2013), jestliže 

ta bude mít povahu opatření, jež je veřejnou podporou. 

 

9. Na účelovou dotaci není právní nárok. Žádosti zaslané do výběrového řízení se nevrací. 

 

10. Peněžní prostředky jsou poskytnuty na základě žádosti prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy (dále jen „smlouva“) či sdělení o poskytnutí peněžních prostředků (dále jen 

„sdělení“), ve kterých je stanoven účel použití peněžních prostředků, splátkový kalendář 

a povinnosti pro příjemce včetně termínu vyúčtování poskytnuté účelové dotace. 
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11. Pokud v období od podání žádosti do doby uzavření veřejnoprávní smlouvy/zaslání sdělení 

dojde k  jakýmkoliv změnám, je žadatel povinen bez prodlení změny oznámit a doložit je. 

12. Poskytnuté peněžní prostředky jsou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 

zákona.  

13. Program a případné poskytnutí peněžních prostředků se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce 

peněžních prostředků odpovídá za jejich použití v souladu s účely a podmínkami 

smlouvy/sdělení, pro které byly poskytnuty. Příjemce je povinen v termínu stanoveném 

ve smlouvě/sdělení předložit poskytovateli řádné závěrečné vyúčtování dotace, jež je 

finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. 

Za neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků je proti příjemci postupováno 

podle výše uvedeného zákona. To však nevylučuje jiné sankce ujednané ve smlouvě/sdělení 

o poskytnutí účelové dotace/příspěvku.    

14. Účelové dotace se poskytují vždy pouze na úhradu vlastních nákladů realizovaných úkolů 

a projektů. 

 

15. Vyhlášení účelových dotací a informace o jejich poskytnutí bude zveřejněno  

ve vývěsních skříňkách, v časopise RaB noviny a na www.radvanice.ostrava.cz. 

 

 

II. Žádost a průběh výběrového řízení 

1. Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje podáním žádosti na předepsaném formuláři, který 

bude zveřejněn na webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

 

2. Lhůta pro podání žádostí je od 1. dubna 2019 do 15. dubna 2019.  

 

3. Pro objektivní posouzení žádosti mohou být vyžádány doplňující údaje a doklady.   

 

4. Nesplňuje-li žádost podmínky dané vyhlášeným výběrovým řízením, bude z výběrového 

řízení vyřazena. 

 

5. Výběr projektů, určení výše účelových dotací, které budou vybraným příjemcům poskytnuty, 

provádí a doporučuje k rozhodnutí komise jmenovaná Radou městského obvodu Radvanice 

a Bartovice pro výběrové řízení na poskytování účelových dotací (dále jen komise). 

 

6. O poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu rozhodne na návrh komise 

zastupitelstvo městského obvodu.  

 

III. Příjem žádostí do výběrového řízení 

1. Pro řádné podání žádosti je rozhodující ve stanovené lhůtě doručení žádosti o poskytnutí 

peněžních prostředků včetně povinných příloh (dále jen „žádost“).  

2. Žadatel podává žádost o poskytnutí peněžních prostředků v jednom podepsaném originále 

s povinnými přílohami. V případě doručení osobně na podatelně Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice nebo zaslání doporučeně poštou se žádost podává v tištěné verzi 

nesvázané pevnou vazbou. 
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Žádost je možné podat: 

- odesláním do datové schránky městského obvodu Radvanice a Bartovice (rozhodující je 

datum odeslání do zpřístupněné datové schránky městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

ID: iygb6cd),  

- osobně na podatelně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (rozhodující je datum 

razítka podatelny); 

- zaslat doporučeně poštou (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu: 

Statutární město Ostrava 

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 

odbor financí a rozpočtu – Granty 2019 

Těšínská 87/281 

716 00 Ostrava-Radvanice 

 

3. Žádosti předložené jiným způsobem či mimo stanovené lhůty budou vyřazeny z výběrového 

řízení. 

 

 

2.  S P E C I Á L N Í   Č Á S T 
 

 

I.  Účel poskytnutí finančních prostředků  

Smyslem účelových dotací je podpora konkrétní akce či projektu, činnosti, aktivit organizací 

a jednotlivců. Důvodem této podpory je snaha o obohacení a zpestření kulturního, sportovního 

a společenského života na území městského obvodu.  

 

Témata podpory: 

1. Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském obvodu Radvanice a Bartovice. 

 

2. Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní činnosti. 

 

3. Rozvoj kultury a společenské aktivity. 

 

4. Podpora činnosti zájmových a veřejně prospěšných organizací. 

 

5. Program bezpečnosti a prevence kriminality. 

 

6. Infrastruktura – rekonstrukce, opravy nemovitostí, drobný hmotný dlouhodobý majetek 

pro vybavení nemovitostí ve vlastnictví spolků a určené pro aktivity uvedené v bodě 1. – 5. 

tematických okruhů.  

 

II. Finanční rámec oblasti 

▪ Celkový předpokládaný objem finančních prostředků pro vyhlášená témata činí 1.099 tis. Kč. 

▪ Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt dle bodu 1. – 5. je 60 tis. Kč.   

▪ Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt dle bodu 6. je 350 tis. Kč.   
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III. Okruh způsobilých žadatelů 

  Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující podmínky 

uvedené v tomto programu. 

 

IV. Podmínky výběrového řízení 

1. Žadatel si může do každého tématu podat pouze jednu žádost. V případě, že si žadatel podává 

žádost o poskytnutí dotace do více než jednoho tématu, nesmí použít stejný název projektu. 

Jako název projektu nelze uvádět název tématu oblasti. 

2. Součástí žádosti je čestné prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti nemá žádné nesplacené 

závazky vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice (Příloha 

č. 1 žádosti) 

3. Přehled dalších povinných příloh, které je nutno doložit k žádosti: 

▪ rozpočet projektu s rozpisem nákladů na daný rok včetně předpokládaných příjmů z akce 

(Příloha č. 2 žádosti), 

▪ kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu (má-li žadatel účet zřízen) nebo 

poslední aktuální výpis z účtu žadatele,  

 doklady o právní osobnosti žadatele (dokládají se aktuální prosté kopie originálů) 

- pro fyzické osoby podnikající: 

▪ kopie živnostenského listu (pokud se jedná o činnost dle zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)),  

▪ nebo kopie výpisu z jiného veřejného rejstříku (pokud je fyzická osoba 

zapsaná v takovém rejstříku), 

- pro právnické osoby (spolky): 

▪ kopie dokladu právní osobnosti (výpis dle zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; zřizovací listina; 

stanovy v platném znění; statut), 

▪ kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, příp. písemné 

zmocnění k zastupování právnické osoby. 

 
4. Pro žadatele o poskytnutí finančních prostředků dle bodu 6. tematických okruhů jsou navíc 

povinné přílohy: 

 doklad o vztahu žadatele k nemovitosti, příp. jejího vlastnictví (list vlastnictví),  

 čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu (de minimis – Příloha č. 3 žádosti)  

V. Uznatelné náklady dotace 

Při zpracovávání rozpočtu projektu je nutné specifikovat jednotlivé položky uznatelných nákladů. 

Nespecifikované položky budou považovány za neuznatelný náklad. Finanční prostředky 

mohou být poskytnuty na úhradu uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací 

projektu, a to za období od 1. ledna do 30. listopadu 2019. 

 

Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména: 

▪ platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se 

nepodílejí na přípravě a realizaci projektu, na který byla poskytnuta dotace. 
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VI. Kritéria pro hodnocení žádostí 
▪ Splnění veškerých formálních náležitostí a úroveň zpracování projektu; 

▪ Soulad s dotační oblastí, potřebnost realizace projektu a jeho přínos pro městský obvod; 

▪ Výsledky předběžné veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. - posouzení požadavku 

z hlediska efektivity, hospodárnosti a účelnosti; 

▪ Výsledky veřejnosprávních kontrol a úroveň zpracování finančního vypořádání (vyúčtování) 

dotací obdržených v minulosti. 

 
Podmínky výběrového řízení pro poskytování účelových dotací na rok 2019 projednala Rada 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 13. února 2019 usnesením č. 124/7/19 a schválilo 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 21. února 2019 usnesením č. 47/3/19. 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 1. června 2019.  

 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor přihlášky pro právnické osoby včetně příloh 

Příloha č. 2 – Vzor přihlášky pro fyzické osoby včetně příloh 

 


