




Oblast školství: 
1. Zásady upravující  poskytování účelových finančních dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem 

v oblasti školství jsou na webových stránkách: http://www.usti-nad-
labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/formulare-ke-stazeni.html 
- příprava dotačního programu je ve spolupráci Školské komise Rady města (dále jen ŠK RM) 
 a tajemnice, kde se stanoví výše částky na projekty, webové stránky. Dotace na víceúčelová 
hřiště jsou schváleny v rozpočtu města pro daný kalendářní rok. V roce 2012 nebyly 
schváleny vůbec žádné dotace pro oblast školství v rámci oddělení podpory školství, kultury, 
sportu a sociálních služeb. 
- tajemnice elektronicky vyzve základní a mateřské školy zřízené Statutárním městem Ústí 
nad Labem. Do stanoveného termínu je nutné přijmout elektronickou i tištěnou formou 
správně vyplněné žádosti. Žádosti hodnotí ŠK RM, dotace schvaluje na návrh ŠK RM Rada 
města. 
- v roce 2012 odbor kontroly kontroloval vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2011. 

2. Z obsahu dopisu vyplývá, že se žadatel dotazuje pouze na informace k dotacím, ale v bodě č. 
2 je vznesen dotaz na přehled poskytnuté podpory za rok 2012 z rozpočtu města Ústí nad 
Labem. Právě proto uvádím informace k poskytnuté podpoře, nejedná se o klasické 
poskytnutí dotace. 
Pro oblast školství z oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb byly 
vyplaceny: 
- finanční prostředky pro Základní školu Školní náměstí (škola na výjimku z počtu žáků, téměř 
100% ní romské etnikum) ve výši 721 000,- Kč na platy pedagogů a nepedagogů, 
- finanční prostředky na učební pomůcky ve výši 903 200,-Kč pro 1129 žáků 1. tříd (1 žák / 
800,-Kč) pro 19 základních škol zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem. 

3. V roce 2012 nebyly vůbec žádné dotace v oblasti školství. 
4. V roce 2012 nebyly vůbec žádné dotace v oblasti školství. 
5. Odpovězeno v bodech: 2,3, 4. 
6. Není. 
7. Dotace pro oblast školství je vždy určena pouze pro základní školy (19 zařízení) a mateřské 

školy (27 zařízení) zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem. Jen tyto příspěvkové 
organizace mohou žádat o dotaci. Tajemnice ŠK RM elektronicky (e-mailem) zašle výzvu všem 
ředitelům. Tato výzva není umístěna na webové stránky Statutárního města Ústí nad Labem. 

8. Pokud se jedná o podporu pro oblast školství, tak jsou finanční prostředky poskytnuty na 
základě žádosti. Smlouvy jsou zajištěny pouze při poskytnutí dotací v tištěné formě.  

 
Oblast kultury 

1.  Dotační program a schválení výše finanční částky jsou dané rozpočtem města pro určitý rok, 
definice příjemce a podmínky čerpání dotace  – viz. příloha Zásady pro poskytování účelových 
finančních dotací. 

- Dotační příležitostí jsou oznamovány na stránkách města Ústí nad Labem jako veřejná 
výzva, žádostí se podávají osobně nebo poštou na podatelnu MmÚ, hodnocení a 
schválení příjemců (akcí) probíhá na zasedáních Kulturní komise RM – viz. Zásady pro 
poskytování účelových dotací odst. 5. 

- Způsob a další podrobností týkající se kontrol prováděných městem u příjemců dotací 
– viz. Zásady pro poskytování účelových dotací odst. 8 

- Způsob informování o dotačních titulech a výsledcích dotačních řízení – viz. Zásady 
pro poskytování účelových dotací odst. 5 

2. Přehled poskytnuté podpory za rok 2012 z rozpočtu města – viz. přílohy, http://www.usti-
nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-skolstvi-kultury-sportu-
socialnich-sluzeb/prispevky-oblasti-kultury-sportu.html 

3. Viz. Zásady pro poskytování účelových dotací + přílohy 
4. Kulturní kalendář 2 173 000,-Kč 

Grantové projekty 151 000,- Kč 
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Vánoční doprovodní akce 235 900,- Kč 
Vybrané akce kulturního střediska města 1 560 000,- Kč  - není dotačním programem, 
přiděleno rozpočtem města 
Kulturní činnost 11 112 000,- Kč - není dotačním programem, přiděleno rozpočtem města 

5. Viz bod. 2 
6. Pouze jedna žádost: STK Gebert o.s.  IČ: 64045692 „Pohár města Ústí nad Labem ve výši 

20 000,- Kč  
7. Oznámení o nové dotační výzvě jsou vždy vyhlašována na webových stránkách města, 

popřípadě v  městských novinách 
8. Město nezveřejňuje uzavřené smlouvy. 

 
Oblast sportu 

1. Zásady platné pro rok 2013 – viz příloha „zásady 2013 + dodatek č. 1“ + http://www.usti-nad-
labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/formulare-ke-stazeni.html  
           Zásady platné pro rok 2012 – viz příloha „zásady 2012“ 

2. Poskytnuté dotace v oblasti sportu za rok 2012 – viz příloha „akce sportovního kalendáře 
2012, akce volnočasového kalendáře 2012, atraktivní a divácky preferované sporty 2012, 
sportovní činnost čl. základny do 18 let 2012, sportovní činnost čl. základny do 18 let 2012 – 
navýšení, volnočasová činnost čl. základny do 18 let 2012,  volnočasová činnost čl. základny 
do 18 let 2012 – navýšení“ + http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-
sprava/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-skolstvi-kultury-sportu-socialnich-
sluzeb/prispevky-oblasti-kultury-sportu.html 

3. Zásady 2012 – viz příloha „Zásady 2012“ 
4. Celková výše podpory v roce 2012 – viz příloha „čerpání rozpočtu sport 2012“ + 

 http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-
skolstvi-kultury-sportu-socialnich-sluzeb/prispevky-oblasti-kultury-sportu.html 

5. viz bod Ad2) 
6. viz příloha „akce sportovního kalendáře 2012 – žádosti mimo dotační řízení“ 
7. viz příloha „zásady 2013 – čl . III., bod 2.“  - zveřejnění záměru poskytování účelových 

finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem probíhá na úřední desce v budově 
Magistrátu města, na webových stránkách města, popřípadě v denním tisku či v Městských 
novinách. 

8. ne 
 
Oblast sociálních služeb 

1. Magistrát města Ústí n. L. vyhlašuje každoročně Dotační řízení na podporu sociálních 
služeb a služeb blízkých službám sociálním, žádosti se podávají na 3 dotační tituly - 
sociální služby (poskytované dle zákona o sociálních službách), činnosti na podporu 
rodiny a svépomocné aktivity ( tyto 2 okruhy aktivit neposkytují registrované sociální 
služby, jedná se o tzv. služby blízké v názvu dotační výzvy). Systém přidělování dotací na 
sociální a blízké služby je každoročně schvalován Radou města Ústí nad Labem . Předtím 
je vše předloženo Sociálně zdravotní komisi Rady města k doporučení po projednávání a 
přípravě v Manažerském týmu a Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb magistrátu.  Rada města schvaluje harmonogram a postup možnosti získání 
dotací na sociální služby a služby blízké službám sociálním z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem na příslušný rok, žádost a závazné osnovy pro zpracování projektových 
žádostí včetně podmínek pro poskytnutí dotací, formulář hodnocení projektových 
žádostí,  podmínky pro čerpání dotací, závěrečnou hodnotící zprávu a vzory vyúčtování 
v předloženém znění a znění inzerátu na dotační výzvu.  
Informace o dotačním programu (výzva, soubory ke stažení – pravidla poskytování a čerpání 
dotace, vzory žádostí a formulářů jsou k nalezení na uvedených webových stránkách:  
   http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/socialni-sfera/ 
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Dotační výzva je oznamovaná na webových stránkách města  http://www.usti-nad-
labem.cz/cz/,  vyvěšena na úřední tabuli magistrátu, inzerována v denním tisku a MHD 
(podrobněji rozepsáno v bodě č.7.).  
Žádosti jsou podávané v písemné formě na podatelnu magistrátu a elektronicky do 
Regionálního Informačního systém sociálních služeb RISK -  http://www.socialni-sluzby-
usti.cz/. Podrobnější informace o způsobu podávání žádostí, podmínek kontrolách dotací 
apod. viz Podmínky poskytnutí dotace z Rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem a 
Podmínky čerpání a poskytnutí dotace – zvlášť k jednotlivým dotačním titulům ke stažení na 
stránce  http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/socialni-sfera/. 
Proces hodnocení a přidělování dotací na sociální služby probíhá od koordinačních skupin 
(KS) za jednotlivé oblasti pomoci a péče (v Ústí nad Labem 9 skupin složených z poskytovatelů 
služeb, případně uživatelů a pracovníků v dané oblasti za úřady apod) – elektronické 
hodnocení v systému RISK, poté jsou výstupy z KS hodnoceny a upravovány v Manažerském 
týmu (složen z manažerů jednotlivých KS, jedná se o poradní orgán Sociálně zdravotní komise 
Rady města). Výstup z Manažerského týmu je předložen Sociálně zdravotní komisi, která 
návrhy po projednání doporučí ke schválení Radě města Ústí nad Labem (dotace do 50tis. Kč) 
a Zastupitelstvu města (dotace nad 50tis. Kč.) Návrhy dotací na daný rok a poté výsledek 
jednání (usnesení jednotlivých orgánů města) jsou k nalezení  zde http://www.usti-nad-
labem.cz/cz/verejna-sprava/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/,  http://www.usti-nad-
labem.cz/cz/verejna-sprava/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/ 
Přehled poskytnuté finanční podpory na  daný rok zde   http://www.usti-nad-
labem.cz/files/Socialni-sfera_prehled-poskytnutych-dotaci.pdf  (aktuálně za rok 2012). 

2 Finanční podpora sociálních služeb  za rok 2012 – viz  http://www.usti-nad-
labem.cz/files/Socialni-sfera_prehled-poskytnutych-dotaci.pdf 

3. Dotační program na rok 2012 viz soubor v příloze – schváleno usnesením č.413/11 na jednání 
Rady města dne 30.6.2011     http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/mesto-a-
jeho-organy/rada-mesta/pozvanky-a-usneseni-rm.html.   Na příslušných  webových 
stránkách města     http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/socialni-sfera/   je nyní 
dostupné dotační řízení na rok 2013 (systém přidělování dotací na rok 2013 byl schvalován 
v Radě města ústí nad Labem dne 21.6.2013 (usnesení č. 316/12) .  

4. V roce 2012 byly sociální a blízké služby podpořeny z rozpočtu města Ústí nad Labem částkou 
7 900 000,-Kč. 

5. Žadatelé  o dotace na rok 2012 a výsledek dotačního řízení viz usnesení č. 209/12 z jednání 
Rady města dne 4.5.2012:   http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/mesto-a-jeho-
organy/rada-mesta/pozvanky-a-usneseni-rm.html?page=2  a usnesení Zastupitelstva města 
ze dne 14.6.2012 č. 159/12   http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/mesto-a-jeho-
organy/zastupitelstvo-mesta/pozvanky-a-usneseni-zm.html 

6. Nebyl vypsán mimořádný dotační program. 
7. Oznámení o vyhlášení Dotačního řízení na sociální služby a služby blízké službám sociálním je 

dnem vyhlášení umístěno na webové stránky Magistrátu města Ústí nad Labem na hlavní 
stranu  s automatickým odkazem na podrobnější informace a uvedenými odkazy ke stažení 
příslušných formulářů a pravidel, v písemné podobě je oznámení vyvěšeno na úřední tabuli 
magistrátu. Příslušný pracovník úseku nestátních sociálních služeb o této výzvě informuje e-
mailem všechny manažery koordinačních skupin za jednotlivé oblasti sociální pomoci a péče, 
ti předávají informaci jednotlivým poskytovatelům a potenciálním žadatelům o dotaci. 
Oznámení o vyhlášení dotačního titulu je dále inzerováno v denním tisku (Ústecký deník, 
Mladá Fronta Dnes), a to v pravidelných  intervalech během cca měsíce trvání výzvy. 
Oznámení je ještě inzerováno v prostředcích městské hromadné dopravy, a to formou 
umístění oznámení o vyhlášení dotačního titulu v autobusech obvykle po dobu 14dnů.  

8. Nezveřejňuje 
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Kancelář primátora 
1. Kancelář primátora posuzuje každou žádost o přidělení finančních prostředků individuálně 

v souladu se zák. o obcích a s ohledem na již poskytnuté dotace konkrétnímu subjektu podle 
  kulturního a sportovního kalendáře města Ústí nad Labem v příslušném kalendářním roku.  
Způsob kontroly poskytnuté dotace je vymezen smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. viz tabulka Přehled finančních dotací List1 
3. „Komise prevence kriminality“ v r. 2012 vyhlásila dotační program prevence kriminality pro 

školy a školky v Ústí nad Labem. Celkem bylo podpořeno 15 projektů různých ZŠ a MŠ z Ústí 
nad Labem.  
Město Ústí nad Labem se dále prostřednictvím Komise prevence kriminality zúčastnilo 
dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Zde získalo město Ústí nad 
Labem dotaci na 8 projektů, které realizovaly občanská sdružení, Městská policie a Odbor 
sociálních věcí. Z rozpočtu města Ústí nad Labem byly hrazeny částky – viz tabulka List2.  
Program Ministerstva vnitra byl vázán na Zásady 2012 (zasílám v příloze), dalšími dokumenty, 
které byly součástí programu, nebo které musely být vytvořeny, jsou Bezpečnostní analýza, 
Strategie prevence kriminality města na rok 2012 – 2015 a Strategie prevence kriminality MV. 
Uvedené dokumenty jsou uveřejněny na webu města Ústí nad Labem a na webu Ministerstva 
vnitra – viz přílohy.“ 

4. Celková částka podpory města Ústí nad Labem v Programu prevence kriminality 2012 byla ve 
výši 299 888,- Kč 

5. viz tabulka Přehled finančních dotací List2 
6. viz tabulka Přehled finančních dotací List1 
7. Oznámení o nové dotační výzvě jsou zveřejňována na webu města Ústí nad Labem 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/prevence-kriminality/ 
8. Kancelář primátora smlouvy nezveřejňuje. 

 
Agenda Zdravé město a místní Agenda 21 

1. viz přílohy 
2. viz tabulka 
3. Pravidla Dotačního programu PZM a MA21, Výzva pro rok 2012, Plán zdraví a kvality života 
4. celkově rozděleno 200 tis. Kč, jeden projekt max. 20 tis. Kč 
5. podané a podpořené projekty 2012 (viz příloha) 
6. neevidujeme žádosti o dotace mimo uvedený dotační program 
7. Uveřejněno na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz v banneru na hlavní stránce, 

uveřejněno v tiskové zprávě. Výzva rozeslána na členy manažerského týmu sociálních služeb, 
členy koordinačních skupin, mateřské, základní a střední školy na Ústecku.  

8. nezveřejňuje 
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          Příloha č. 2  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
                             DOTAČNÍ PROGRAM 
    
     
 
 
 
 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 

Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, 
pro realizaci Plánu zdraví a kvality života.  
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Dotační program obsahuje obecná pravidla dotační politiky Města Ústí nad Labem pro naplňování 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem, prostřednictvím malých realizačních 
projektů. 

Finančním zdrojem Dotačního programu je schválený rozpočet města na příslušný kalendářní rok. 
 

 

Cíle dotační politiky pro realizaci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem 
 

 
Cílem dotační politiky je podpora veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů 

základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, 

zejména: 

- Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotnické organizace (WHO) 
- Agenda 21, dokument OSN 
- Aténská deklarace Zdravých měst Evropy 
- Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument vlády ČR 
- Aktivity celostátně propagované Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
 

 

 
Základní principy 

 
 
Dotační řízení bude probíhat formou otevřených výběrových řízení a bude zaměřeno zejména na 

projekty řešící aktuální potřeby identifikované Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Ústí nad 
Labem na dané období, schváleném orgány města, v některé z následujících oblastí: 

 Rozvoj města 

 Zdravý životní styl – sociálně zdravotní oblast 

 Životní prostředí 

 Vzdělávání a lidské zdroje, komunikace  

 Volný čas – sport – kultura 

 Podnikání – průmyslová oblast - služby 

 Doprava 

 
 

 

 
Pravidla pro předkladatele projektů – část A 

 
Žádost o poskytnutí dotačního příspěvku – část B 

 

Popis projektu – část C 
 

Závěrečná zpráva a vyúčtování – část D  
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Část A -    Pravidla pro předkladatele projektů 

 

Dotační program je systémem podpory organizacím, institucím a aktivním občanům, tedy těm, 
kdo se chtějí účastnit na rozvoji města a zlepšení kvality života v něm. Je vytvořen k podpoře 

naplňování Plánu zdraví a kvality života města Ústí nad Labem a je součástí Projektu Zdravé 
město Ústí nad Labem. 

 

Výzva a termín pro podání projektu budou vyhlášeny Sociálně zdravotní komisí Rady města Ústí 
nad Labem a budou vhodným způsobem zveřejněny. Poskytnutí dotace na předložené projekty 

podléhá vyhodnocení a rozhodnutí Sociálně zdravotní komise. Předkladatelům projektů na ně 
nevzniká právní nárok. Jeden žadatel může předložit nejvýše 2 projekty. Dotační příspěvek na 

předložené a vyhodnocené projekty může být poskytnut pouze, pokud nebyla na daný projekt 
poskytnuta současně dotace z jiného dotačního programu. Příspěvek poskytnutý z Dotačního 

programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 nesmí být použit na poskytování sociálních 

služeb dle zákona č. 106/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   
 

 Předkladatelem projektu může být právnická osoba prokazatelně neziskového charakteru – 

občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, školy, školská zařízení, zájmové 
organizace a kroužky. 

 

 Předkladatelem je subjekt se sídlem v Ústí nad Labem nebo subjekt, jehož cílovou skupinou ve 

smyslu předloženého projektu je město Ústí nad Labem se svými obyvateli. 
 

 Předkladatelem projektu může být i skupina občanů (studenti), kteří nejsou starší 18 let, pro 

získání grantu však musí mít garanci některé neziskové organizace, která bude partnerem při 
práci na projektu a tuto okolnost doloží prohlášením, dohodou o spolupráci (participaci) na 

projektu nebo jiným věrohodným způsobem. 
 

 Formální náležitosti předkládaného projektu: 

 

- řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace  
- žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem právnické osoby 

- doklad o oprávnění k činnosti (forma registrace); 
právnická osoba – platný výpis z obchodního rejstříku, registrace, stanovy,    

jinou zakládající listinu 

 -     doklad o tzv. bezdlužnosti – potvrzení z okresní správy sociálního zabezpečení, ze zdravotní                                              
      pojišťovny a z finančního úřadu, že nemá nedoplatky na pojistném a daních 

- účetní uzávěrku nebo daňové přiznání za předchozí kalendářní rok 
- výroční zprávu nebo zprávu o aktivitách subjektu 

- v případě zmocnění k zastupování předkladatele se doloží ověřená plná moc pro zmocněnce 
- žádosti není možné podávat elektronickou poštou ani faxem 

 

 
 Z dotace lze hradit: 

- materiál, technické náklady nezbytné k zajištění projektu 

- služby 
- pronájem techniky, pronájem prostor 

- poštovné, cestovné, kancelářské potřeby 

- náklady na propagaci projektu 
 

 Z dotace nelze hradit: 

- mzdy, daně a odvody 
- investiční náklady 

- náklady nesouvisející s projektem 
- podnikatelské, reklamní a komerční aktivity 

- zavedené aktivity, podpořené z jiných zdrojů 
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Předkládání projektu – náležitosti: 

 

 doručuje se poštou nebo prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem 

 rozhoduje datum na podacím razítku 

 žádost o dotaci se podává v písemné a elektronické podobě. Písemně na adresu: Projekt Zdravé 

město a místní Agenda 21, Kancelář tajemníka, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 
8, 401 00, Ústí nad Labem (papírová podoba bude obsahovat 1 originál a 1 kopii). Elektronická 

verze může být v obálce přiložena na CD anebo odeslána na e-mail nejpozději v den uzávěrky na 
adresu: Alena.Romanova@mag-ul.cz.   

 požadované doklady přiložit pouze v jednom vyhotovení 

 neúplné žádosti a projekty se závažnými formálními nedostatky, nesplňující vyhlášené podmínky 

nebo doručené po uplynutí termínu k podání, budou z dalšího posuzování vyřazeny Sociálně 
zdravotní komisí. O vyřazených předkladatelích bude pořízen zápis 

 

 
Kritéria posuzování přijatých projektů: 

 
a) cíl projektu a prostředky k jeho dosažení  - (max. 10 bodů) 

- hodnotí se srozumitelnost, proveditelnost, uváděné aktivity a prostředky směřující k cíli 

projektu a jasná formulace zpracovaného tématu 
 

b) kvalita projektu – (max. 10 bodů) 
- hodnotí se obsahové a formální náležitosti 

 

      c)   zapojení do Projektu Zdravé město Ústí nad Labem – (max. 10 bodů) 
          - hodnotícím kritériem je účast v kampaních podporovaných NSZM ČR, priority Plánu zdraví        

           a kvality života a Strategie rozvoje města do roku 2015 
 

d) ekonomické zhodnocení projektu – (max. 10 bodů) 
- hodnotí se hospodárnost, přiměřenost projektu, obhajitelnost a ověřitelnost požadavků, 

srozumitelnost rozpočtu a přehlednost skladby jednotlivých položek rozpočtu, případné 

spolufinancování z jiného zdroje 
 

e) význam a dopad projektu – (max. 10 bodů) 
- hodnotí se rozsah, záběr, aktuálnost a závažnost řešeného problému ve vztahu k oblasti 

problematiky a efekt projektu pro vytyčenou cílovou skupinu 

 
Na základě bodového hodnocení bude Sociálně zdravotní komise rozhodovat o přidělení dotací.  

Komise ke svému jednání, posuzování a rozhodování může pozvat další osoby v roli poradců. 
 

 
Přidělení dotací: 

 

 předkladatelé projektů budou vyrozuměni o rozhodnutí Sociálně zdravotní komise města. 

Schválená dotace se poskytne na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Ústí 
nad Labem jako poskytovatelem dotace a žadatelem (předkladatelem) jako příjemcem dotace. 

Finanční prostředky se uvolňují jednorázově, do 10 dnů po podpisu smlouvy mezi 
zúčastněnými, převodem na účet žadatele. 

            Výjimky, pokud nemá žadatel účet, schvaluje SZK. 

 
            Finančním zdrojem dotací je schválený rozpočet města na příslušný kalendářní rok. 

 
 jakékoliv nepravdivě uvedené údaje ve vyúčtování, mohou být důvodem k vrácení dotace i 

k trvalému vyloučení z účasti na dotačních programech (aktivitách) města. 

 
 případné zjištěné nedostatky v předloženém vyúčtování musí být příjemcem dotace 

odstraněny neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. 

mailto:Alena.Romanova@mag-ul.cz
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 v případě nesplnění podmínek uvedených v popisu projektu pro dodržení základních cílů  

a prostředků k jejich dosažení, má poskytovatel právo krátit poskytnutou dotaci, případně 

požadovat na příjemci úplné vrácení finanční částky 
 

Dodržení stanovených podmínek Dotačního programu je kontrolováno na určených 
pracovištích Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 

 
Realizace projektu 

 
 Realizace projektu musí probíhat v souladu se schváleným projektem. Stejně tak finanční 

prostředky musí být čerpány podle rozpočtu tohoto projektu. 

 Pro všechny publikované výstupy projektu (pozvánky na akce, plakáty, tiskové zprávy…) platí 

pravidla prezentace. Příjemce grantu se zavazuje k tomu, že na všech propagačních 
materiálech spojených s realizací projektu (včetně webových stránek, tiskových zpráv, 

pozvánek apod.) umístí logo města Ústí nad Labem spolu s logem Národní sítě zdravých měst 
(ke stažení na webových stránkách města). Příjemce grantu poskytne koordinátorovi/ce PZM  

a MA21 jeden výtisk od každého vydaného propagačního materiálu (pokud byl vydán). 

V případě pořádání větších akcí zaměřených na veřejnost bude příjemce dotace o takové akci 
informovat koordinátora/ku Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, a to min. 2 týdny před 

konáním akce). Město Ústí nad Labem si vyhrazuje právo publikovat ve svých materiálech 
výsledky podpořených projektů, včetně fotografií.  

 Změny v projektu, které podstatným způsobem mění jeho výstupy nebo využití přidělených 

prostředků, podléhají schválení. Podmínkou povolení změny je, že se zásadně neodkloní od 
původního projektu. O změnu je třeba požádat písemně. 

 Nesplnění výše uvedených podmínek může vést k rozvázání smlouvy bez náhrady přiznaných 

prostředků. 

 
Závěrečná ustanovení: 

 

 Sociálně zdravotní komise může navrhnout Radě města v průběhu roku změny nebo případná 

doplnění Dotačního programu 
 

 SZK rozhoduje v případě potřeby o změně termínu vyúčtování finanční dotace proti termínu 

uvedenému v uzavřené smlouvě mezi žadatelem a poskytovatelem dotace 
 

 V případě, že žadatel o dotaci nepodepíše smlouvu o jejím poskytnutí do 30 dnů od obdržení 

výzvy k podpisu smlouvy, ztrácí nárok na dotaci a částka se vrací zpět do rozpočtu města 

 
 Oprávněné náklady a jejich čerpání musí být ukončeno nejpozději k 31. 3. 2013 

 

 Vyúčtování projektu a závěrečná zpráva musí být předloženy do 30. 4. 2013. Struktura 

zprávy je vysvětlena v příslušném formuláři (část D).  
 

 Dotační program je vytvořen s cílem, zapojovat veřejnost města do Projektu Zdravé město  

a místní Agenda 21 Ústí nad Labem (PZM ÚL) a podporovat naplňování cílů Plánu zdraví  
a kvality života. 

 

 
           Dotační program Projektu Zdravé město Ústí nad Labem nabývá účinnosti po schválení Radou 

 
           města Ústí nad Labem (č. usnesení  ) dnem 24. 5. 2012. 

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1248254321
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Část B -   Žádost o dotaci   

 

Název projektu/ aktivity: 

 
 

 Předkladatel: 

 
1. název organizace 

 
2. sídlo organizace 

 

3. forma registrace 
 

4. IČO/rodné číslo 
 

5. statutární zástupce 
jméno, adresa, tel., fax, e-mail 

 

6. činnost a zaměření 
 

7. datum vzniku organizace 
 

8. řešitel – jméno, adresa, 

tel., fax, e-mail 
 

9. bankovní spojení 
číslo účtu žadatele 

 
 

 

Plán zdraví a kvality života: 
 

a) tematický okruh : (např. A, B, F,) 
 

b) priorita: (např. A.1, B.1, F.2) 

 
 

Celkové náklady na projekt v Kč: 
 

Požadovaná částka  - příspěvek v rámci Dotačního programu PZM a MA 21 ÚL: 

 
Jiné finanční zdroje, pokud jsou: 

 
Časový harmonogram projektu / akce: 

 
Stručná charakteristika projektu: 

 (celý projekt /akci podrobněji popsat v části C – popis projektu) 

 
 

 
Datum       podpis statutárního orgánu 
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Část C -   Popis projektu  

 
a) cíl projektu a prostředky jeho dosažení 

 
b) finanční stránka projektu 

 

c) posouzení významu a dopadu projektu na cílovou skupinu, včetně zúčastněného počtu lidí cílové 
skupiny  

 
d) zapojení do Projektu Zdravé město Ústí nad Labem 

 
e) výstupy projektu 

 

f) poznámky a doplnění lze zpracovat do přílohy k projektu 
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Část D -   Závěrečná zpráva o projektu a vyúčtování dotace Projektu Zdravé město a MA21 
 

 

 
 

1. Identifikace příjemce dotace: 
 

2. Název projektu: 
 

3. Popis realizace projektu + fotodokumentace: 

(uveďte i všechny cizí subjekty podílející se na realizaci, fotodokumentace e-mailem nebo na 
CD) 

 
4. Skutečná doba realizace projektu od – do: 

 

5. Počet zúčastněných lidí cílové skupiny: 
       

      7.   Výstupy projektu – jejich kvantifikace: 
 

 

 

 

Skutečně vynaložené náklady na projekt 
 

 

                  

                Kč 
 

                        

 

          % 
 

 
Výše finančního příspěvku z dotačního programu 

  
 

 

materiál: 
 

  

        xxx 

 

služby: 
 

          

        xxx 

 

cestovné: 
 

          

        xxx 

 
ostatní: 

 

  
        xxx 

 
Finanční účast (podíl) příjemce dotace 

  
 

 

Celkové rozpočtové náklady projektu 

  

 

 
 Příloha závěrečného vyúčtování: samostatný očíslovaný seznam účetních dokladů a kopie účetních      

dokladů doložených k vyúčtování projektu 

 
 

Datum: 
Jméno a podpis statutárního zástupce 

(razítko, pokud je subjektem používáno) 
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Protokol o hodnocení projektu 

 

         Datum: 
 

Předkladatel projektu: 
 

Název projektu: 
 

 

 
 

Hodnocení projektu: max. 50 bodů 
 

a) 

 
b) 

 
c)  

 
d) 

 

e) 
 

celkem: 
 

 

 
Jméno(a) hodnotitele(ů) projektu… 

 
 

 

Datum projednání v SZK: 
 

 
 

Odsouhlasena dotace ve výši: 
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Příloha č. 1 

 

         
    
 
 
 
 
 
 
 

        PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 
 
 
    
 

       KATALOG AKTIVIT PRO ROK 2012  
 
 
 
    Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 
 
          Ústí nad Labem 
  
 
 
Zdravé město Ústí nad Labem je držitelem resortní ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě za 
rok 2006, 2008 a 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr.  Alena Romanová, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, Kancelář 
tajemníka, Magistrát města Ústí nad Labem 
 
Projednáno: Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem na jednání dne 14. 5.2012. 
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Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 
 
(dále jen PZM a MA21) 
 
 
 

I. Úvod: 
 
 

Město Ústí nad Labem se 18. 5. 2005 stalo na zasedání Rady Národní sítě Zdravých měst 
ČR jejím řádným členem. 
Zdravé město Ústí nad Labem přistoupilo v prosinci 2005 k plnění kritérií mezinárodního 
programu místní Agenda 21, přihlášením se do evidence Databáze MA21. 
 
Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NZSM ČR) je municipální asociací v ČR, která 
systematicky podporuje praktickou realizaci hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 
života v podmínkách měst, obcí a regionů. NZSM ČR je odborným konzultantem a 
tvůrcem metodiky mezinárodního projektu ZM a MA21. 
 
Zdravé město má organizační zázemí úřadu, ale je projektem komunitním. Jeho posláním 
je otevírat prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatelstva tak, aby lidé svoji 
komunitu i krajinu považovali za svůj domov a tak o ně i pečovali. 
 
Zásadní součástí PZM a MA21 Ústí nad Labem je Plán zdraví a kvality života (dále 
jen PZKŽ), který je strategickým dokumentem, respektujícím Strategii rozvoje 
města Ústí nad Labem do roku 2015. Cílem PZKŽ je cesta k podpoře zdraví, 
udržitelnému rozvoji a kvalitě života v místních podmínkách. 
 
PZKŽ je aktualizován rozpracováním plánu do katalogu aktivit pro jednotlivé kalendářní 
roky. 
 
Dotační program PZM a MA21 Ústí nad Labem je každoročně naplňován jednotlivými 
koly výzvy a vyhlašováním témat pro podávání nekomerčních projektů se vztahem 
k jednotlivým oblastem, vyjmenovaným v Plánu zdraví a kvality života. 

 
 
Oblasti Plánu zdraví kvality života: 
 
A. Rozvoj města 
 
B. Zdravý životní styl – sociálně zdravotní oblast  

 
C. Životní prostředí 

 
D. Vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů – komunikace – média 

 
E. Volný čas – sport – kultura 

 
F. Podnikání – průmyslová činnost – služby 

 
G. Doprava 
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A. ROZVOJ MĚSTA 
 

A.1  Bude rozvíjena komunikace mezi radnicí a veřejností 
 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 5.10.2010. Tato 
problematika se znovu objevila na Fóru 12.10.2011 naformulováno jako „ Nedostatečná 
informovanost o záměrech a projektech města).                                                 
  

Odpovědnost: MM 
 
 

A.1.1.1   kvalitní poskytování informací veřejnosti – webové stránky, internet,   
              tiskové zprávy, Městské noviny, apod. 
 
Odpovědnost: MM  
 
 

A.1.1.2   intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image  
              města v celostátním měřítku, zvyšování místního patriotismu  
 
Odpovědnost: MM – jednotlivé odbory 
Realizátor: MM -  jednotlivé odbory 
 
 

A.1.1.3  využití PZM a MA21 ke zvyšování místního patriotismu a zlepšování  
             image města prezentací úspěšných aktivit   
                 
Odpovědnost: MM – odbor strategického rozvoje, kancelář tajemníka, ÚMO 
Realizátor: MM – jednotlivé odbory, partneři projektu 
 
 

A.1.1.4 pravidelné pořádání veřejných diskusí s občany, tzv. Fór Zdravého města, 
včetně Fór v rámci městských obvodů                  

                 
Odpovědnost:MM – kancelář tajemníka, politik PZM a MA21 
Realizátor: MM – koordinátor PZM a MA21 ve spolupráci s ostatními odbory a ÚMO 

 
A.1.1.5  propagace vědeckých, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 

 
Odpovědnost: MM- oddělení školství, kultury a sociálních služeb, oddělení cestovního ruchu 
Realizátoři jednotlivých aktivit 

 
A.1.1.6   rozvíjení partnerských vztahů se zahraničními městy 

 
Odpovědnost: MM – Kancelář primátora, Kancelář tajemníka 
Realizátor: jednotlivé odbory MMÚ 

 
A.1.1.7 provádění výzkumů veřejného mínění a sledování a vyhodnocování 

strategických indikátorů města a mezinárodně standardizovaných indikátorů 
kvality života ve městě 

 
Odpovědnost: MM- odbor strategického rozvoje 
Realizátor: MM-odbor strategického rozvoje, UJEP 
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A.2 Budou realizovány projekty zaměřené na oblast rozvoje města  
 
 
A.2.1  Atraktivita vstupů do města 
Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 2008, 2010. 

 S naplňováním tohoto cíle byla veřejnost seznámena na Fóru Zdravého města dne 12. 10. 
 2011.  

Odpovědnost: MM-Odbor strategického rozvoje, odbor investic 
 
 
A.2.2  Realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
Odpovědnost: MM – jednotlivé odbory 
  Odbor strategického rozvoje 
Realizátor: jednotlivé odbory MM 
  Externí dodavatelé 
Realizace: 2009 – 2015 
 
 
A.2.3  Projekt Cobra-man, mezinárodní projekt na regeneraci brownfields ve městě 
 
Odpovědnost: MM – odbor strategického rozvoje 
Realizátor: MM – odbor strategického rozvoje 
  Externí smluvní dodavatelé 
  Partneři projektu 
Realizace: 2009 – 2012 
 

 
 

 
A.3  Budou motivovány občanské aktivity, sdružení a organizace k růstu podpory  
 udržitelného rozvoje města prostřednictvím projektů  

 
 

A.3.1  vyhlášení témat pro projektové zpracování 8. kola Dotačního  
         programu PZM a MA21 pro rok 2012 
 

Odpovědnost: Sociálně zdravotní komise RM, politik PZM a MA21, koordinátorka PZM a MA21 
Realizátor:  Předkladatelé projektů 
Realizace:  vyhlášení 1. pololetí 2012  

             realizace do 31.12.2012 
 
 

A.3.1.1 smluvně zajistit úspěšným předkladatelům projektů 8. kola Dotačního 
programu PZM a MA21 poskytnutí finanční podpory k realizaci projektů 
nekomerčního charakteru, v rozsahu do 20 000 Kč na jeden projekt. Výše 
dotace může být poskytnuta až do výše 100% uznatelných dotačních nákladů.  
Celková částka, která je maximálně k dispozici pro 8. kolo výzvy Dotačního 
programu činí 200 000 Kč.  
Prioritou 8. kola Dotačního programu PZM a MA21 je podpora projektům přispívajícím 
k realizaci udržitelného rozvoje v oblastech PZKŽ a s vlivem na vznik nebo rozvoj veřejně 
prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoliv věkové kategorii, 
oslovené v podávaném projektu. 

 
Odpovědnost: Sociálně zdravotní komise RM, politik PZM a MA21, koordinátorka PZM a MA21         
Realizátor: Koordinátorka PZM a MA21, nositelé projektů 
Realizace: 2012 
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B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ OBLAST – SOCIO 
PATOGENNÍ VLIVY 

 
 

B.1 Bude řešena problematika drog ve městě 
________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 22.10.2009, opakovaně se vyskytl i 
mezi desítkou nejpalčivějších okruhů problémů  v 2010.   
 
Odpovědnost: městská policie, MM- odbor sociálních věcí 
Realizace: průběžně 

 
B.2 Budou hledána řešení pro lidi bez domova 
    

 
Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 5. 10. 2010, s jeho 
naplňováním byla veřejnost seznámena na Fóru 12.10.2011. 
 
Odpovědnost: ÚMO, MM- odbor sociálních věcí, MěPolicie 
Realizace: průběžně 

 
 
B.3 Bude podporován zájem a zodpovědnost občanů za své zdraví i zdraví svých 
blízkých, prioritně mladé generace a dětí 

 
 

B.3.1  zajistění realizace preventivních zdravotních programů prostřednictvím    
             partnerů PZM a MA21: 

- protiúrazová prevence dětí 
- prevence užívání návykových látek u dětí a mládeže 
- program prevence zubního kazu 
- propagace a realizace praktických seminářů poskytování laické první pomoci v celém 

spektru obyvatel města 
- programové zlepšování životního stylu seniorů:pohyb, vzdělávání, komunikace 
- prevence pohlavně přenosných chorob 
 
Odpovědnost: MM- odd. školství, kultury a sociálních služeb, koordinátorka PZM a MA21, manažerský tým 

pro MA 21        
                          Realizátor: Externí realizátoři 

 Realizace:   průběžně 
 
B.3.2  Aktualizace expertního Zdravotního plánu města Ústí nad Labem 
  (ZM Ústí nad Labem je mezi prvními pilotními městy, které Zdravotní plán města zpracovalo)  
 

Odpovědnost: MM – kancelář tajemníka, Zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice v ÚL 
Realizátor: MM – kancelář tajemníka, Zdravotní ústav, pracoviště ÚL, Krajská hygienická stanice v ÚL 

          Externí realizátoři 
Realizace:2012 

 
 

 
B.3.3  praktický nácvik poskytování laické první pomoci - rozšířená realizace 
úspěšného projektu z roku 2006 - „Umíte si pomoci s první pomocí?“ 
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Odpovědnost:  MM – kancelář tajemníka, SZŠ a VOZŠ ÚL – studenti dipl. oboru zdravotnický záchranář 
Realizátor:MM – kancelář tajemníka, SZŠ a VOZŠ ÚL – studenti dipl. oboru zdravotnický záchranář 
Realizace: 2012 

  
B.4 Bude řešena problematika sociálně vyloučených lokalit, zejména otázka bezpečnosti 

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 12.10.2011. S naplňováním tohoto 
bodu bude veřejnost seznámena při letošním ročníku Fóra, 22.10.2012.  

 
B.5 Bude řešena drobná kriminalita ve městě 

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 12.10.2011. S naplňováním tohoto 
bodu bude veřejnost seznámena při letošním ročníku Fóra, 22.10.2012. 
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C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
C.1 Bude odstraňován nepořádek ve městě (zaměřeno zejména na okrajové části 
města) 
 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města, opakovaně 
v letech 2008,2009 a 2010. S naplňováním tohoto bodu byla veřejnost seznámena na Fóru 
Zdravého města dne 12.10.2011. 

   
Odpovědnost: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, odd. správy a evidence majetku, ÚMO 

  Realizace:  průběžně 
 
  
      C.2 Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba   
      _______________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv.Fóru Zdravého města, opakovaně v letech 
2008,2009, 2010. Tento problém se vyskytl opakovaně i na loňském veřejném 
projednání.  
 
Odpovědnost: Odbor životního prostředí, Odd. správy a evidence majetku, ÚMO 
Realizace: průběžně 

 
 
      C.3  Budou řešeny průtahy při dostavbě dálnice D8 
      _______________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv.Fóru Zdravého města, opakovaně v letech 
2008, 2009, 2010. Tento problém se vyskytl opakovaně i na loňském veřejném 
projednání.  

 
Odpovědnost: MM – odbor dopravy, Krajský úřad, ŘSD, MDČR 
Realizace: průběžně 

 
      C.4  Bude zvyšováno povědomí občanů o otázkách životního prostředí 

 
C.4.1.1  zlepšení údržby zeleně v okolí svých bydlišť – na sídlištích a parkovištích 
 

Odpovědnost: MM-  odbor dopravy, odbor životního prostředí, ÚMO 
Realizátor: Externí smluvní dodavatelé, občané 
Realizace: 2012 

 
 
C.4.1.2  zvýšení aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a 

MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a 
Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města 

 
Odpovědnost: MM – kancelář tajemníka, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor školství, 

                  kultury a sociálních služeb, manažerský tým pro MA21 
Realizátor: Partneři PZM a MA21, Ústecký parlament dětí a mládeže, Dům dětí a mládeže, Centrum 
ochránců přírody Tilia, Státní zdravotní ústav pracoviště Ústí nad Labem, Městská policie 

              Realizace: 2012 
 
   

  C.4.2.1   průběžná realizace koncepce odpadového hospodářství ve městě 

 
 Odpovědnost: MM – odbor životního prostředí  
 Realizátor:  AVE CZ s.r.o.,  MM – odbor životního prostředí 
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 Realizace: 2012 
 

 C.4.2.1  mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu 
   objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných 
   dvorů, osvěta a propagace 

 Odpovědnost: MM – odbor životního prostředí 
 Realizátor: AVE CZ s.r.o.,  MM – odbor životního prostředí 
 Realizace: 2012 
 
C.4.2.3.  zvyšování podílu tříkomoditního systému třídění odpadu: papír – plasty - sklo, 

   včetně informační kampaně a osvěty k nakládání s komunálním odpadem, 
   průzkumy mezi občany 

 Odpovědnost: MM – odbor životního prostředí 
 Realizátor:      MM – odbor životního prostředí 
             AVE CZ s.r.o. Externí partneři 
 Realizace:      2012 
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D.           VZDĚLÁVÁNÍ – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ – KOMUNIKACE –  
MEDIA 
 

D.1   Bude odstraněno nedostatečné využívání EU fondů ve školství 
_________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města v roce 2010. 
S naplňováním tohoto cíle byla veřejnost seznámena na Fóru Zdravého města dne 12. 10. 
2011. Problematika financí škol se objevila na loňském veřejném projednání „Nedostatek 
financí na aktivity škol“. 
 

 Odpovědnost: odd. školství, kultury, Odbor strategického rozvoje, spolupráce s ÚRR 
 Realizace: průběžně 
 

   
D.2 Bude podporováno zapojování veřejnosti, škol a zájmové mládežnické 

činnosti ve městě do aktivit a propagace města, prostřednictvím PZM a 
MA21 

______________________________________________________________________ 
 
D.2.1.1.   uplatňování principů komunitního plánování v práci s veřejností 
 

Odpovědnost:  Centrum komunitní práce, poradenská organizace, NNO 
           MM – kancelář tajemníka, odd. školství, kultury a sociálních služeb 

Realizátor:       MM – kancelář tajemníka, odd. školství, kultury a sociálních služeb 
               Externí realizátoři např. NNO, školy 
  
 
D.2.1.2.   rozvíjení  další spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem  
 

Odpovědnost:   MM  
Realizátor:        MM, UJEP Ústí nad Labem 

                Externí smluvní partneři 
 
D.2.1.3  podpora environmentálního vzdělávání ve školách – projekt „Zelená škola“ 
 

Odpovědnost:  MM – odbor životního prostředí 
Dům dětí a mládeže 

Realizátor:  zapojené školy 
Dům dětí a mládeže a partneři projektu 

 
     D.2.1.4  spolupráce s Ústeckým parlamentem dětí a mládeže 

 
Odpovědnost:  MM – koordinátorka PZM a MA21, manažerský tým pro MA21 
Realizátor:       Ústecký parlament dětí a mládeže 

               DDM ÚL 
 
D.2.1.5   rozvoj spolupráce magistrátu města s úřady městských obvodů 
 

Odpovědnost:  Kancelář tajemníka, manažerský tým pro MA21 
Realizátor: MM  

       ÚMO 
 

 
D.2.1.6  podpora projektům a vzdělávacím programům mateřských, základních a   
  středních škol 
    
 Odpovědnost: MM – kancelář tajemníka, odd. školství, kultury a sociálních služeb 

Realizátor: Předkladatelé projektů 
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  D.3 Bude posilňována role města Ústí nad Labem jako kulturního a   
  společenského sídla 
       _________________________________________________________________________ 
 

D.3.1.1  zlepšit koordinaci a medializaci při plánování a zajišťování velkých akcí 
    Odpovědnost: MM – jednotlivé odbory 
     Realizátor: Externí smluvní partneři 
 
 
  D.3.1.2  propagovat a zpřístupňovat historické dědictví města  
 
    Odpovědnost: MM – odd. školství, kultury a sociálních služeb, oddělení cestovního ruchu 
    Realizátor: MM ve spolupráci s externími partnery např. UJEP 
   
 
  D.3.1.3  podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových  
                         pracovních míst, podpora celoživotnímu vzdělávání a posilování vlivu  
       rodiny a výchovy 
 
    Odpovědnost: MM, ÚP, UJEP, SŠ, ZŠ, MŠ, NNO, významní zaměstnavatelé, občané, ÚMO 
   Realizátor: dtto 
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E.      VOLNÝ ČAS – SPORT – KULTURA 

 
 
E.1 Bude řešen nedostatek plácků na sídlištích 
__________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 5. 10.2010. 
S naplňováním tématu byla veřejnost seznámena na Fóru 12.10.2011. 
 

  Odpovědnost: odd. evidence a správy majetku, městská policie, ÚMO 
   Realizace:  průběžně 
  

E.2 Budou systematicky podporovány volnočasové aktivity 
__________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na Fóru v roce 2009, s jeho naplňováním byla veřejnost 
seznámena při Fóru 5. 10. 2010. Tato problematika se znovu objevila na Fóru 12.10.2011 
naformulováno jako „Nedostatek kulturních programů ve městě“.                                                 
   
Odpovědnost: MM-odd. školství, kultury a sociálních služeb, odbor městských služeb a organizací 

  Realizace: průběžně 
 
 E.3 Bude odstraňován nedostatek financí na sport mládeže 

__________________________________________________________________________ 
Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 12.10.2011. S naplňováním tohoto 
bodu bude veřejnost seznámena při letošním ročníku Fóra, 22.10.2012.  

 
 
 E.4 Bude podporována malá kultura 
        ___________________________________________________________________________ 

 
E.4.1  poskytování příspěvků na akce kulturního kalendáře a kulturní granty 
 
Odpovědnost: MM-odd. školství, kultury a sociálních služeb 
Realizace: průběžně 

 
E.5  Budou zachovány a zkvalitňovány systémy příspěvků města v oblasti 
podpory sportovních, kulturních a volnočasových aktivit 

 
 
 
 E.5.1 podpora volnočasových aktivit s náměty např. cykloturistiky, in line 
      bruslení, turistiky a propojení těchto aktivit s rekreačními oblastmi 
      (Milada, Střížovický vrch, nábřeží) 
 

Odpovědnost: MM – odbor strategického rozvoje, kancelář tajemníka, odd. školství, kultury a sociálních 
   služeb 

     Realizátor:      Externí smluvní partneři, realizátoři projektů 
 
 E.5.2 podpora sportovním činnostem ve všech výkonnostních úrovních 
 

Odpovědnost: MM – odd. školství, kultury a sociálních služeb 
Realizátor:      Externí smluvní partneři, realizátoři projektů 

 
 E.5.3  podpora kulturního kalendáře a prioritních kulturních akcí 
 

Odpovědnost: MM – odd. školství, kultury a sociálních služeb 
 Realizátor:      Externí spolupořadatelé a dílčí partneři 
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F.      PODNIKÁNÍ – PRŮMYSLOVÁ ČINNOST – SLUŽBY 
 

F.1 Budou motivováni soukromí vlastníci ke zlepšení péče o jejich nemovitosti 
____________________________________________________________________________ 

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města v roce 2008. 
S naplňováním tohoto cíle byla veřejnost seznámena na Fóru Zdravého města dne 22. 10. 
2009. 
 
F.1.1 IPRM Mojžíř - projekty na regeneraci bytových domů (pro soukromé osoby) a 
revitalizace veřejných prostranství  

  
Odpovědnost: MM-Odbor strategického rozvoje 

 Realizace: průběžně 
 
 
 
F.2  Bude docházet ke zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání ve městě 
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G. DOPRAVA 
 
 
 G.1 Budou řešeny problémy MHD  

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města v roce 2008, 2010, 
2011. Problém se opakovaně objevuje na loňském projednání. 
 
Odpovědnost: MM-odbor dopravy, DPMÚL 
Realizace: průběžně 
 
G.1.1 obnova vozového parku MHD 
 
Odpovědnost: MM – odbor dopravy, DP MÚL 
Realizace: průběžně 

 
G.1.2 optimalizace MHD 
 
Odpovědnost: MM – odbor dopravy, DP MÚL 
Realizace: průběžně 
 
G.1.3 mezinárodní projekt CIVITAS Archimedes - zavádění udržitelné a bezpečné 
dopravy ve městě 

 
Odpovědnost: MM – odbor dopravy 
Realizace: průběžně 
 

 
 
G.2   Podpora budování pěších zón, cyklotras a in line tras 
_________________________________________________________________________ 
 

  Odpovědnost: MM – odbor dopravy, odbor strategického rozvoje 
     Realizátor: MM-odbor dopravy, externí dodavatelé 
 

G.3. Bude zlepšován stav komunikací a chodníků, vč. zastávek MHD 
_________________________________________________________________________ 

   
Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 12. 10.2011.  

 
  Odpovědnost: MM – odbor dopravy, odd.evidence a správy majetku 
     Realizátor: dtto, externí dodavatelé 
 
  
     

 
 

  



Žadatel název projektu číslo 
projektu

schválená 
dotace

požadovaná 
dotace

stručný popis

Člověk v tísni, o.p.s. Klubovna 8/12_01         20 000            20 000 Kč Vybavení volnočasové klubovny v objektu Nízkoprahového klubu Nový svět v Matiční ulici 182 funkčním 
nábytkem potřebným pro realizaci všech aktivit, které v klubovně probíhají.

Střední škola a Základní škola Trmice Strom poznání 8/12-02         20 000 Kč Strom poznání je projektem zajištění volnočasových aktivit pro problémové žáky. V rámci projektu bude 
vytvořeno 6 volnočasových zájmových útvarů

Střední škola a Základní škola Trmice Odpolední škola 8/12-03         20 000            20 000 Kč Cílem projektu „Odpolední škola“ je zaměstnat žáky ve volném čase, nabídnout jim různé pozitivní možnosti 
zájmů a koníčků, ukázat jim správnou cestu jak pracovat na svých dovednostech. V rámci řízené odpolední 
školy, pod dohledem asistentů pedagoga ,si žáci  mohou prohloubit své znalosti,  procvičovat učivo ,které jim 
dělá problémy, a tím u mnohých žáků zvýšit zájem školu a zlepšit prospěch. Dále mají možnost se seznámit 
při manuálních činnostech  s netradičními materiály , hrát společenské hry a zúčastnit se různých výletu  a 
kulturních akcí   Tímto chceme předcházet právě sociálně patologickým jevům, které se v těchto lokalitách 
objevují.

MŠ Zvoneček, Školní 623/17 Budu správný cyklista 8/12-04         20 000 Kč Primárním cílem projektu je vytvářet u dětí návyky bezpečného chování v dopravních situacích pro jízdu na 
kole. Společné odpoledne dětí a rodičů na zahradě mateřské školy s účastí příslušníka Městské nebo Policie 
české republiky. Děti s pomocí rodičů budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, příslušník vysvětlí 
dětem povinnosti cyklisty jako účastníka silničního provozu, správné vybavení jízdního kola a důležité 
dopravní značky.

MŠ Zvoneček, Školní 623/17 Bezpečně po Ústí nad Labem 8/12-05         20 000 Kč Primárním cílem projektu je zvýšit gramotnost dětí MŠ Zvoneček v oblasti bezpečné dopravy na území města
Ústí nad Labem. Vytvořit u nich takové kompetence, které zvýší jejich bezpečnost v roli chodce, cestujícího
v MHD a částečně také účastníka silničního provozu.

VOŠ a SOŠ zdravotnická AED - kouzelná krabička 8/12-06         20 000            20 000 Kč Projekt AED –kouzelná krabička navazuje na úspěšné realizovaný projekt Umíte si pomoci s první pomocí a
je rozšířen a zaměřen na edukaci laické veřejnosti v použití automatizovaných externích defibrilátorů ( dále
jen AED) v rámci první pomoci. V současné době přibývá veřejných lokací, které jsou vybaveny AED.
Avšak z aktuálních průzkumů vyplývá, že mezi obyvateli je velmi nízké povědomí jak o AED jako takových,
ta, a to hlavně, o jejich praktickém využití! Dle absolventské práce studentky 3. ročníku naší školy má laická
veřejnost sice povědomí o defibrilátorech, ale nikdy se s nimi nesetkala a nedovede si představit jejich využití
v praxi. Z průzkumu dále vyplynulo, že laici mají zájem se školit v první pomoci, ale nemají kde. 

VOŠ a SOŠ zdravotnická Bolíto 8/12-07         16 000 Kč Projekt BOLÍTO je zaměřen na prevenci dětských úrazů u dětí předškolního věku. V současné době přibývá 
sportovních aktivit rodinného i kolektivního charakteru, kde je při nedodržování bezpečného chování a 
používání ochranných pomůcek velké riziko vážného poranění. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnický 
záchranář uskuteční předškolním dětem v mateřských školách, eventuelně i jejich rodičům,  instruktáže o 
bezpečném chování při běžných i při sportovních aktivitách. K instruktážím využijí graficky znázorněné 
modelové situace a látkové modely ve velikosti mladšího školního dítěte, na nichž lze demonstrovat následky 
úrazů i použití ochranných sportovních  pomůcek.  Pokud to bude možné, budou do projektu zahrnuti i 
rodiče dětí.

Roska, o.s. Společně vše půjde snáz 8/12-08         20 000 Kč Cílem projektu je podpořit snadnější fungování naší neziskové organizace. Naši členové se potřebují 
pravidelně scházet. Pravidelné scházení pomáhá našim členům se lépe zapojit do normálního života a   
v rámci ergoterapií si můžou zdokonalit jemnou motoriku. Svépomocné aktivity - rekondiční pobyty, cvičení, 
masáže, setkávání, kulturní akce..

ZŠ Vinařská Hokejbal proti drogám - 2. ročník 8/12-09         20 000 Kč Projekt by měl umožnit žákům naší školy absolvovat hokejbalové či florbalové turnaje

Vinařská sportovní, o.s. 5x Sport pro zdraví na Vinařské - 
2 ročník

8/12-10         20 000 Kč Cílem projektu je vytvořit sportovní aktivity pro členy občanského sdružení Vinařská sportovní, ale i pro 
další veřejnost – žáci ze ZŠ Vinařská, žáci z jiných základních škol a jejich rodiče. Vinařská sportovní 
připravila seriál sportovních aktivit pro širší veřejnost, které by měly ukázat sport jako vhodné vyplnění 
volného času

Domov pro seniory Dobětice, o.p.s. Mezigenerační setkávání s dětmi 
z MŠ Dobětice

8/12-11         16 800            16 880 Kč Hlavním cílem tohoto projektu je odbourat generační bariéry, vytvořit pozitivní náhled na stáří a prohloubit 
mezigenerační vztahy. Realizováním cíle dojde k aktivizaci uživatelů, seberealizaci, překonávání pocitu 
osamělosti a nepotřebnosti, navázání nových sociálních kontaktů, udržování psychické svěžesti a kvalitnímu 
naplnění volného času seniorů. Vzniká zde prostor pro předávání poznatků, zkušeností, informací a sdílení 
příjemných zážitků.



Domov pro seniory Dobětice, o.p.s. Sportovní hry 2012 8/12-12         15 750 Kč Projekt Sportovní hry seniorů /krajská působnost/ je zaměřen na mladší seniory od 60 let – 80 let a starší 
seniory nad 80 let, dále také na osoby s chronickým duševním onemocněním od 65 let, uživatele služeb 
domovů pro seniory. Hlavním cílem projektu je aktivizace uživatelů, podpora fyzické a psychické kondice, 
procvičování kognitivních funkcí, navázání nových sociálních kontaktů, případně prohloubení již vzniklých 
přátelství.
Vzniká zde prostor pro předávání poznatků, informací sdílení příjemných zážitků.

Střední škola obchodu a služeb, 
Keplerova

Učíme se zdravě žít 8/12-13         20 000 Kč Projekt „Učíme se zdravě žít“ je pokračováním předchozích tří projektů: Lepší je nekouřit, Nepřítel alkohol a 
Pojďte s námi zdravě žít, které proběhly v letech 2008-2010 a měly velký úspěch. Chceme navázat na tyto 
projekty a zapojit také současné žáky do všech možných aktivit, které souvisejí se zdravým životním stylem, 
s prevencí v této oblasti. Projekt bude integrální součástí výchovně vzdělávacího procesu školy a vhodně 
doplní vyučovanou problematiku v učebních i studijních oborech naší školy. Bude realizován v období  od 
01. 10. 2012 do 31.03.2013. Na projektu se budou podílet všichni žáci školy pod vedením pedagogických 
pracovníků.

Občanské sdružení Strážky Podrobná studie řešení na 
zklidnění dopravy a bezpečný 
pohyb chodců v části města Ústí 
nad Labem - Strážkách

8/12-14         20 000            20 000 Kč Podrobná studie zklidnění dopravy a bezpečného pohybu chodců v části města Ústí nad Labem – Strážkách. 
Jisté zlepšení situace přineslo omezení rychlosti v centru obce na 30 km/h. Z předběžného jednání se 
zástupci dopravní policie vyplynulo, že by v okolí silnice bylo možno realizovat ještě další opatření, která by 
dále přispěla k bezpečnému pohybu chodců. Je však zapotřebí vypracovat podkladovou studii, která by 
dopravní situaci v naší městské části řešila jako celek a dostatečně podrobně. 

Speciální základní a mateřská 
škola,o.s. Pod Parkem

ZDRAVÍNEK III – Zdraví nás 
baví

8/12-15         19 600 Kč Cílem projektu je nabídnout žákům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením různé alternativy 
pohybových činností ve vodě, které jsou vzhledem k jejich postižení velmi vhodnou formou aktivity a 
rehabilitace. Žáci by se měli naučit pohybovat ve vodě s větší jistotou. Zároveň jim nabídneme vhodnější a 
zdravější možnosti občerstvení a ukážeme, že i ovoce a zelenina je  chutnou a plnohodnotnou svačinou. Další 
část projektu si klade za cíl:
- naučit žáky jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti 
- předat jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku 
- vytvořit povědomí o drogách - o nepříznivých zdravotních a sociálních
- důsledcích spojených s užíváním drog

Společnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením v ČR,o.s.

Třídíme, recyklujeme, 
vyrábíme…

8/12-16         16 000            16 000 Kč Projekt navazuje na projekt realizovaný v roce 2009 s názvem SBĚR PLASTU – PETLAHVÍ, projekt 
realizovaný v roce 2010 „ BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ“ a projekt realizovaný v roce 2011 „ ČISTÍME 
S ÚSMĚVEM“. Zůčastní se děti všech věkových skupin ze školy, ale i děti z dětského domova na Severní 
Terase. Proběhne čištění okolí, místa bydliště, proběhne happening, kde budou ukázky z třídění a zpracování 
odpadů. Ekologický týden na škole a v Dětském domově.

MŠ U plavecké haly, Na Spálence Chci být viděn 8/12-17         20 000 Kč Zvýšit bezpečnost dětí v rámci silničního provozu na komunikacích ve městě, při vycházkách či výletech do 
okolí. Vzdělávat děti v této oblasti a upozornit i veřejnost na výhody plynoucí z používání reflexních vest, 
popř. dalších doplňků. Hrou a praktickými činnostmi prohlubovat a zdokonalovat podmínky pro integrované 
učení – kombinovat teoretické a praktické postupy.

Elixír, o.s. Cyklus přednášek na téma 
"Pečuj o své zdraví nejen v 
seniorském věku"

8/12-18         17 000 Kč Cílem projektu je podpora povědomí seniorů o aktuálních otázkách péče o zdraví a prevence chorob a úrazů. 
Cyklus přednášek obsáhne témata týkající se každodenní péče o zdraví, prevence infekčních chorob i úrazů, 
zásady zdravé výživy a sportu jako prostředku k udržení fyzické svěžesti. Dotkneme se také témat 
kompenzačních pomůcek, duševního zdraví v seniorském věku i výživotých doplňků – jejich výhod a úskalí. 

ZŠ Palachova My city - my space/výtvarný 
projekt

8/12-19         19 500            19 500 Kč Tématem projektu My city – my space je výtvarné prozkoumávání městského prostoru jako místa pro život.
Dva prolínající se tematické celky „město jako stav mysli“ a „město jako domov“ zastřešuje myšlenka trvale
udržitelného rozvoje s důrazem na duchovní a estetické aspekty. Projekt je primárně koncipován pro žáky
druhého stupně základní školy. Jeho cílem je otevření diskuze k aktuálním problémům bezprostředního okolí
a s ním souvisejících problémů společnosti. V neposlední řadě jde také o nenásilné nalézání vlastního vztahu
k městu jako životnímu prostoru.



Místní skupina ČČK Učíme se žít správně! 8/12-20         20 000 Kč Projekt je zaměřen, jak formou aktivního vyžití volného času naučit děti a mládež předcházet úrazům při 
běžných činnostech a zdůraznění rizik, jenž způsobuje užívání návykových látek.V rámci realizace se 
uskuteční třídenní motivační pobyt (30 žáků a žákyň) a 6 přednášek pro žáky 8. 9. tříd Základních škol (3 x 
prevence úrazů a 3 x návykové látky). 

MŠ Pohádka, Bezručova 323/7 Mámo, táto, pojď si se mnou hrát 
…aneb předvánoční jarmark

8/12-21         20 000 Kč Projekt je zaměřen na emocionální prožitek a upevňování vztahů předškolních dětí,rodičů a zaměstnanců při 
vhodných aktivitách zaměřených na zdravý životní styl – bezpečné prostředí,psychická pohoda,zdravá 
výživa,souznění s přírodou a zvířátky.

ZŠP Karla IV. PUTOVÁNÍ S 
„DOPRAVÁČKEM“ aneb 
bezpečně na kole

8/12-22         20 000 Kč Projekt je zaměřený na začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do jedné z forem městského a 
příměstského života – běžného silničního provozu s využitím cykloturistiky. Zároveň chce přispět k tomu, 
aby se děti naučily bezpečnému pohybu po městě a také přispět k motivaci dětí vhodně využívat svůj volný 
čas a poznávat prostřednictvím cykloturistiky přírodní a kulturně historické zajímavosti města a jeho 
nejbližšího okolí.Putování s „Dopraváčkem“ je určeno všem žákům od 4. do 6. třídy. Celý rok bude žáky 
provázet Dopraváček (loutka - maskot, kterou si žáci sami vyrobí), který pro ně po celý rok bude chystat 
úkoly a zkoušky, ale hlavně žáky hravou formou všechno naučí. Učení a získávání znalostí je plánované 
formou vlastních prožitků a zkušeností, což je pro žáky nejpřirozenější. 

ZŠP Karla IV. Den vody - Den Labe aneb aby se 
nám tu žilo lépe a radostněji

8/12-23         20 000            20 000 Kč Během jednoho dopoledne (Dne vody – 22.3.) zvelebit prostranství cyklostezky v úseku Střekovské nábřeží. 
Daný prostor vyčistit a okrášlit trvalými výtvarnými objekty - sedačkami) vytvořenými dětmi. Nabídnout 
společné aktivity dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a většinové společnosti. Instalovat 
krátkodobou „Galerii na plotě“ u železničního mostu. Výtvarně ztvárnit betonový vstup na železniční most. 
Vytvořit tím základ pro vznik kalendáře na rok 2014, kterým bude škola prezentovat své aktivity a výtvarné 
práce dětí. Projekt je zaměřen na aktivity sloužící ke zvelebování vzhledu veřejného prostoru. Zároveň 
přispěje k integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do většinové společnosti a podpoří dialog 
mezi těmito skupinami obyvatel.

ZŠ Mírová Učíme se správně žít 8/12-24         10 000 Kč Projekt „Učíme se správně žít“ si klade za cíl vytvořit u dětí povědomí o správném životním stylu, nabídnout 
možnosti volnočasových aktivit a předcházet sociálně patologickým jevům. Skupina žáků deváté třídy a žáků 
třetí třídy bude spolupracovat v celodenním programu na aktivitách, které vedou k požadovaným výstupům. 
V plánu je návštěva pediatra v ZŠ a pracovníka záchranářské služby. Projekt bude probíhat formou 
projektového dne zaměřeného na aktivity směřující k daným cílům. Začátek projektu bude naplánovaný na 
páteční den a bude zahájen přednáškou pediatra. Ukončení bude v odpoledních hodinách. Projektu se 
zúčastní žáci 3. třídy a zároveň jako patroni žáci třídy deváté

ZŠ Karla IV. Zdravé hýbání ve škole i venku 8/12-25         20 000 Kč Cílem projektu je vyprovokovat děti k pohybu o přestávkách i při výuce a ve volnočasových aktivitách. 
Snaha zlepšit fyzické zdatnosti, pohyblivost dětí. Rádi bychom vytvořili jednoduchý nápadník cviků pro 
stanoviště na chodbách a v tělocvičnách.

MŠ Motýlek, Keplerova 782 Ve zdravém těle zdravý duch aneb 
s Motýlkem ke zdraví

8/12-26         20 000 Kč Jedná se o projekt, který je zaměřen na zdravý životní styl, zdravé životní návyky a na návyk každodenního
pohybu, přičemž pohyb je nejen prevencí k otylosti, ale i základem pro zdravý tělesný i duševní vývoj
každého dítěte.V předškolním věku je pohyb základní potřebou dítěte, nejdůležitějším prostředkem pro
objevování světa je jeho základním životním projevem i základní biologickou potřebou, která úzce souvisí
s jeho zdravým vývojem a tudíž nám dává možnost ovlivnit a ukázat směr ke zdravému životnímu stylu, ke
sportování a využití volného času. Proto vedeme děti ke zdravému, spontánnímu a radostnému pohybu.
K motivaci dětí nám přispívá také prostředí, kterým se snažíme děti co nejvíce zaujmout.

MŠ Vinařská Krtek záchranářem aneb jak se 
chránit před úrazy

8/12-27         10 000            10 000 Kč  Cílem projektu je seznámení dětí se záchrannými složkami - hasiči, záchranáři i policií a jejich činností. 
Dále je to poučení dětí jak předcházet nebezpečným úrazům a  s tím spojenou první pomocí, jak a kdy 
přivolat dané záchranné složky apod. Součástí projektu by byly i akce pro rodiče - ve spolupráci s Vyšší 
zdravotní školou zkouška oživování, masáž srdce apod., ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči zkouška hašení 
apod. 



Dobrovolnické centrum, o.s. Rodinám a dětem 2012 - 
představují se koordinační 
skupiny Děti,mládež a rodina a 
Prorodinná politika města 
Ústínad Labem 

8/12-28         17 700              20 000    Projekt se zabývá preventivní informovaností rodin na Ústecku o službách zaměřených na podporu dětí, 
mládeže a rodiny. V roce 2012 Statutární město podpořilo myšlenku vzniku samostatné koordinační skupiny 
za Oblast péče o prorodinnou politiku a tento leták bude informovat veřejnost v Ústí nad Labem o členech 
této koordinační skupiny a jejich službách. Zároveň bude v letáku prezentována původní Koordinační 
skupina zaměřená na sociální služby pro děti, mládež a rodinu.

Drug OUT Klub, o.s. Prevence pro Předlice 8/12-29           20 000    Projekt navazuje na projekt Stop infekci v Předlicích, který byl minulý rok podpořen ze Zdravého města a 
přinesl mnoho faktů, které nelze přehlížet (viz text níže)! Proto je nutné i  tento rok v terénní práci v této 
sociálně vyloučené lokalitě pokračovat.  Projekt řeší problém redukce přenosu infekčních chorob a rizik 
spojených s užíváním návykových látek. Zahrnuje výměnný program a distribuci HR materiálu (injekční 
stříkačky, aqua, dezinfekce, filtry…) – (v této lokalitě je běžné, že injekční uživatele nelegálních drog si 
aplikují jednou injekční stříkačkou ve více lidech!), prevenci pohlavně přenosných chorob, informuje o 
možnostech antikoncepce, propaguje žádoucí životní styl, zaměřuje se na distribuci prezervativů a 
informačních letáků a poukazuje na  potřebu prevence (léčba infekčních chorob představuje vysoké finanční 
náklady)! 

Drug OUT Klub, o.s. Na ulici v bezpečí 8/12-30         20 000              20 000    Projekt se zabývá terénní prací převážně s  romskými dětmi do 15ti let  a bezpečností herních ploch 
v sociálně vyloučených lokalitách Krásné Březno a Mojžíř v Ústí nad Labem. Díky sběru injekčních stříkaček 
na místech, kde se děti pohybují výrazně eliminujeme riziko poranění a přenosu infekčních chorob! V přímé 
práci s cílovou skupinou chceme dosáhnout zlepšení kvality jejího života předcházením  zdravotních rizik, 
umožnit dětem lépe se orientovat v  sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé  
situace. Zaměříme se v Krásném Březně na ulice 1. Máje, Nový svět, Matiční, okolí ubytovny Čelakovského, 
park u zastávky Pivovar. Budeme intenzivně pracovat s nízkoprahovým klubem Nový svět, který děti 
navštěvují. Do Mojžíře začneme intenzivněji jezdit v červenci, kde zmapujeme riziková místa. Nyní 
vyjíždíme do této lokality jednou měsíčně. Využijeme informací získaných z projektu Mluvme s dětmi o 
infekci a Mluvme s dětmi o drogách, který jsme realizovali v místní základní škole. Vzhledem k migraci 
dealerů z Krásného Března do Mojžíře (tuto informaci máme potvrzenou od klientů) lze předpokládat, že se 
zvýší výskyt pohozených injekčních stříkaček a tím i riziko možné nákazy. 

Celkem 200 000 Kč     560 730 Kč       



            

Statutární město Ústí nad Labem 

prostřednictvím Kanceláře tajemníka, Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 
nad Labem  

 

V Y H LA Š U J E 

 

8. kolo Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2012 

 

V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2012 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 
byla vybrána následující témata: 

1. Okrašlovací aktivity ve městě (zvelebovaní vzhledu veřejného prostoru, údržba a obnova 
zeleně, úklidové akce, obnova tradic, apod.) 

2. Pečuj o své zdraví (programy prevence) 

3. Bezpečná doprava ve městě (aktivity zaměřené na děti a seniory v dopravě) 

Smyslem vyhlašovaného 8. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je 
podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu 
místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu.   

Termín podání žádostí končí  18. 6. 2012 včetně  

Hodnoceny budou pouze projekty nekomerčního charakteru. Podmínky pro podání žádostí jsou specifikované 
v Dotačním programu PZM a MA21Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz – sekce Život města → projekt 
Zdravé město → Dotační program PZM) 
Odevzdání projektu osobně v podatelně úřadu nebo poštou - rozhodující je datum podacího razítka. Podat lze 
nejvýše dva projekty od jednoho žadatele (shodné IČO). Maximální výše dotace na jeden projekt pro rok 2012 
činí 20 tis. Kč. Dotace může být poskytnuta až do výše 100% uznatelných nákladů. Celková částka, která je 
maximálně k dispozici pro 8. kolo výzvy, činí 200 000 Kč. Realizace do 31.3.2013. 
 
Informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Kancelář tajemníka, koordinátorka PZM a MA21, tel. 475 271 128, 
e-mail: alena.romanova@mag-ul.cz    
 
    

http://www.usti-nad-labem.cz/
mailto:alena.romanova@mag-ul.cz


MINISTERSTVO VNITRA 
Mgr. Jitka Gjuričová 
ředitelka odboru prevence kriminality 
 
 
 
 
        Praha 23. prosince 2011 
         
 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2012 
 
 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České 

republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) 

informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou 

poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. 

 

Cíle Programu prevence kriminality jsou:  

1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí 

občanů,  

2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve 

Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,  

3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,  

4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a 

dalších subjektů. 

 

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2012 se musí řídit 

následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené. 

1) Naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve Strategii 

prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. 

2) Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na 

výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012.    

3) Řídit se doporučeními obsaženými v metodických materiálech:    

a. OBCE Metodika přípravy plánu prevence kriminality obce  na léta 2012 

– 2015, 

b. KRAJE Doporučení k tvorbě Koncepcí prevence kriminality krajů na léta 

2013 až 2016. 



 

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být 

pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního 

charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní 

nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se 

kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.  

 

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery 

prevence kriminality krajských úřadů nebo konzultanty odboru prevence kriminality 

Ministerstva vnitra.    

 

 

 

 Mgr. Jitka Gjuričová  
           ředitelka  



 

Bezpečnostní analýza  
Statutárního města Ústí nad Labem  
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 Bezpečnostní analýza   

1. Trestná činnost 

Z celkové trestné činnosti za rok 2011 vyplývá, že bylo spácháno 4 302 trestných činů, 

z toho 2005 trestných činů bylo objasněno ( 46,6%). Nejvíce trestných činů bylo 

spácháno v oblasti majetkové (2700, což je 63%), následuje oblast násilná (274, což je 

6%) a oblast mravnostní (15, což je 0,3%). Oblast ostatní trestné činnosti vykazuje 

celkem 1313 (což je 30,5%).   

 

 
 

       
        
        
        
        
        
   

 

 

 

  
    

 

   
        
        
        
        
        
        
        
        Z celkových údajů trestné činnosti vyplývá, že došlo k poklesu spáchání trestných činů 

o 17 skutků. Zvýšený počet trestných činů zaznamenala oblast násilná (+60), naopak 

snížení zaznamenala oblast majetková (-154) a mravnostní (-6). 

 

Tabulkač.1 – kriminalita (přečiny a zločiny)  

Rok Celkem TČ Násilná TČ 
Mravnostní 
TČ Majetková TČ 

2010 4319 214 21 2854 

2011 4302 274 15 2700 
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Celkem za rok 2011 bylo stíháno 1864 pachatelů přečinů a trestných činů, což je o 98 

osob více než v roce 2010. Z uvedeného počtu připadá 986 osob do kategorie 

„recidivisté“, 16 osob do kategorie „děti“ a 28 osob do kategorie „mladiství“. 

 

Z celkových údajů počtu stíhaných osob v porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 

98 stíhaných osob, z toho recidivisté (+76), děti (+1) a mladiství (-12). 

 

2. Přestupková činnost 

V roce 2011 bylo zaznamenáno celkem 32 135 přestupků, což je o 10 914 přestupků 

méně než v roce 2010. V oblasti veřejného pořádku bylo spácháno celkem 5 606 

přestupků, což je o 204 přestupků méně než v oce 2010. V oblasti dopravy došlo 

k poklesu řešených přestupků z 31 340 na 21 056 přestupků, což je o 10 284 přestupků 

méně. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo řešeno 

celkem 794 přestupků, což je o 338 přestupků více než v roce 2010. Dále došlo 

k zvýšení počtu řešených přestupků v oblasti občanského soužití, a to v roce 2011 o 93 

přestupků více (celkem 178 přestupků) než v roce 2010 (85 přestupků). V oblasti 

majetku došlo také k podstatnému zvýšení, kdy v roce 2010 bylo řešeno celkem 687 

přestupků a v roce 2011 se jednalo o 927 přestupků, což činí nárůst o 240 přestupků.  
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3. Kriminogenní faktory 

3.1. Trestné činy 

a) prostřední páchané kriminality 

Trestná činnost je nejvíce páchána v sociálně vyloučených lokalitách (uvedeno 

v sociálním rozboru) a dále v prostředí, které vykazuje znaky větší kumulace 

přítomnosti obyvatel města, jako jsou například vlakové nádraží, supermarkety, 

centrum města, restaurační zařízení, průmyslová zóna nebo provozovny s výherními 

hracími automaty. 

b) projevy trestné činnosti – nejvíce opakované trestné činy 

Mezi nejvíce opakované trestné činy lze řadit zejména prosté krádeže (krádeže věcí 

z automobilů, krádeže v jiných objektech, kapesní krádeže a krádeže motorových 

vozidel). Opakující znaky vykazují i trestné činy krádeže vloupáním a to zejména 

krádeže do ostatních objektů.  

 c) nejzávažnější trestné činy 

Mezi nejzávažnější trestnou činnost patří „násilná TČ“, a to úmyslné ublížení na 

zdraví, loupeže a pohlavní zneužívání. Stejné je to i u případů, které svoji specifikou 
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spadají do kategorie přestupků i trestných činů. Zejména se jedná o výtržnosti, rvačky, 

šíření toxikomanie, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, opilství a lichva.  

3.2. Přestupky 

a) prostřední páchané přestupkové činnosti 

Přestupková činnost je páchána nejvíce v prostředí, které se vyznačuje vyšším počtem 

obchodů, bankovních ústavů, poboček pošt a zastávek městské hromadné dopravy. 

Tedy lokalit, kde dochází v průběhu dne k větší kumulaci obyvatelstva. Dále se jedná 

o tzv. „klidové zástavby“ (rodinné domy apod.), kde dochází nejvíce k přestupkům 

v oblasti majetku. 

b) projevy přestupkové činnosti – nejvíce opakované přestupky 

Nejvíce opakované přestupky jsou v kategorii „dopravních přestupků“, které však 

svoji specifikou jsou zcela odlišné od přestupků, páchaných v oblasti veřejného 

pořádku, jako takového. Z pohledu veřejného pořádku jsou nejčastěji se opakované 

přestupky typu rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, přestupky 

v oblasti alkoholismu a toxikomanie a v neposlední řadě zakládání nedovolených 

skládek.  

c) nejzávažnější přestupky 

Mezi nejzávažnější přestupkovou činnost patří přestupky typu ublížení na zdraví, 

prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem a mládeži a 

přestupky v oblasti  

3.3. Příčiny a podmínky kriminality 

Kriminogenní faktory označují jednotlivá rizika, která souvisí přímo či nepřímo 

s pácháním trestné činnosti. Tyto rizika se projevují v rámci trestné činnosti v podobě 

pohnutky a motivace ke spáchání trestného činu nebo vyvolávají nedbalostní konání u 

páchání neúmyslných trestných činů. Příčiny a podmínky kriminality v jednotlivých 

oblastech se vyznačují celou řadou znaků, které jsou rozhodující při páchání či 

nepáchání trestné činnosti. 
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V sociální oblasti se vůči každému jedinci jedná o vliv působení ze strany vlastní 

rodiny, systému dané školy, kterou jedinec navštěvuje nebo systému na pracovišti 

v zaměstnání. Dalším důležitým vlivem je vztah vůči svému okolí (známí, přátelé, 

spolupracovníci, spolužáci apod.). Výsledkem těchto vlivů je stanovení životních 

hodnot a určení jejich preference.  

V ostatních dalších oblastech, jako jsou oblast právní, ekonomická či například oblast 

viktimologická hraje důležitou roli u každého jedince schopnost právního náhledu a 

vědomí a ekonomické zázemí.   

3.4. Opatření ke snížení rizik 

Snižování či omezování rizik spojených s pácháním zejména trestné činnosti úzce 

souvisí s úkony v oblasti situační a sociální prevence. Jedná se například o zřizování či 

rozšiřování kamerových systému, renovace veřejného osvětlení, úpravy vzrostlých 

keřů, zvýšené přítomnosti hlídek policie v terénu, technické zabezpečování vstupů do 

panelových domů, obchodů apod..   

V sociální prevenci se jedná především o vyplňování volnočasových aktivit dětí a 

mládeže, včasné řešení znaků domácího násilí, potírání negativních jevů v oblasti 

alkoholismu a toxikomanie, kladení důrazu na terénní práce, práci ve školství, ale i 

v samotných rodinách.  
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Sociálně-demografická analýza   

 

4. Nezaměstnanost  

 

4.1. Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem k 31. 12. 2010  

 

K 31. 12. 2010 meziměsíčně stoupla míra nezaměstnanosti o 0,52 % na stávajících 

13,71 %. V prosinci 2010 stoupl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (dle 

statistik Úřadu práce v Ústí nad Labem), k 31. 12. 2010 bylo v okrese Ústí nad Labem 

evidováno celkem 9110 osob, což je o 327 uchazečů více než v měsíci listopadu 2010. 

Dosažitelných uchazečů bylo evidováno celkem 8979. Míra nezaměstnanosti stoupla 

na 13,71% z celkového počtu ekonomicky aktivních osob v okrese Ústí nad Labem.  

 

Přehled počtu uchazečů v kategoriích sledovaných ÚP v prosinci 2010:  

 

Kategorie Počet  komentář 

ženy  4142 

nárůst o 100 žen oproti listopadu 

2010  

mladiství (osoby mladší 18-ti 

let)  128 stejný počet oproti listopadu 2010  

osoby se zdravotním postižením  1036 nárůst o 27 oproti listopadu 2010  

 

Počet osob zaevidovaných v prosinci 2010:  925  

Počet osob vyřazených v prosinci 2010:   621 

 

 

Přehled nezaměstnanosti, dle obcí v okrese Ústí nad Labem - k 31. 12. 2010 

Obec míra nezaměstnanosti Počet uchazečů celkem 

Tašov 7,55% 4 

Stebno 10,14% 23 

Ryjice 10,81% 12 

Chlumec 11,54% 264 

Habrovany 11,88% 12 
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Dolní Zálezly 11,90% 31 

Řehlovice 12,33% 64 

Telnice 12,34% 39 

Malečov 13,33% 44 

Velké Březno 13,45% 135 

Povrly 13,83% 154 

Přestanov 13,92% 22 

Libouchec 14,12% 125 

Homole u Panny 14,13% 28 

Ústí nad Labem 14,33% 7 330 

Petrovice 14,63% 49 

Malé Březno 15,33% 44 

Chabařovice 15,98% 185 

Tisá 16,43% 60 

Chuderov 16,80% 65 

Zubrnice 17,31% 18 

Velké Chvojno 17,58% 62 

Trmice 25,89% 340 

 

4.2. Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem k 31. 12. 2011  

 

K 31. 12. 2011 bylo v okrese Ústí nad Labem evidováno 9 089 uchazečů 

o zaměstnání, což je o 219 osob více než ke konci předchozího měsíce a o 21 méně 

než v prosinci 2010. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl na 8 917. 

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 činila 13,13 % a ve srovnání s 

předchozím měsícem se zvýšila o 0,36 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,58 %. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Trmicích (26,74 %), nejnižší v Zubrnicích 

(10,58 %). 
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Přehled počtu uchazečů v kategoriích sledovaných ÚP v prosinci 2011: 

 

Kategorie Počet Komentář 

ženy  4 223  

Nárůst o 101 v porovnání se 

stavem k 31. 12. 2010  

 

mladiství (osoby mladší 18-ti let)  91 

Pokles o 37 v porovnání se 

stavem k 31. 12. 2010  

osoby se zdravotním postižením  955 

Pokles o 81 v porovnání se 

stavem k 31.12. 2010  

 

 

 

Počet osob zaevidovaných v prosinci 2011:  656  

  

Počet osob vyřazených v prosinci 2011:  437   

 

Přehled nezaměstnanosti, dle obcí v okrese Ústí nad Labem - k 31. 12. 2011 

Obec 
Relativní míra 

nezaměstnanosti 
Počet uchazečů celkem 

Zubrnice 10,58% 11 

Dolní Zálezly 10,71% 27 

Telnice 10,71% 33 

Chlumec 11,37% 263 

Řehlovice 12,33% 68 

Velké Březno 12,63% 125 

Petrovice 12,84% 43 

Chuderov 13,18% 51 

Malečov 13,33% 45 

Libouchec 13,90% 125 

Tisá 14,16% 50 

Ústí nad Labem 14,20% 7 290 
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4.3. Komentář k nezaměstnanosti k 31. 12. 2011  

 

ÚP evidoval k 31. 12. 2011 v okrese Ústí nad Labem celkem 450 volných pracovních 

míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce více než 20 uchazečů o 

zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří obchodní zástupci, pojišťovací, finanční a 

realitní poradci, lékaři, svářeči, kuchaři, řidiči nákladních automobilů atd.. 

 

 

 

Přehled vývoje přepočteného počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo 

v letech 2000–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrly 14,38% 162 

Ryjice 14,41% 16 

Malé Březno 14,63% 45 

Habrovany 14,85% 15 

Přestanov 15,19% 24 

Velké Chvojno 15,56% 54 

Stebno 15,67% 35 

Homole u Panny 16,85% 35 

Chabařovice 17,73% 211 

Tašov 18,87% 10 

Trmice 26,74% 351 
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5. Přehled čerpání sociálních dávek  

 

5.1. Čerpání prostředků státní sociální podpory za období leden-prosinec 2010 

 

Suma dávek v Kč počet vyplacených dávek v ks  

Dávka Rok 2010 

Přídavek na dítě        58 410 872,- 

Sociální příplatek       58 829 655,- 

Rodičovský příspěvek     334 025 325,- 

Příspěvek na bydlení       53 729 661,- 

Dávky pěstounské péče        5 474 201,- 

Porodné       18 746 000,- 

Pohřebné            145 000 ,- 

Celkem     529 360 714,- 

 

 

5.2. Čerpání prostředků státní sociální podpory za období leden-září 2011 

 

Suma dávek v Kč  Počet dávek v ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka Rok 2010 

Přídavek na dítě              97 757 

Sociální příplatek              31 449 

Rodičovský příspěvek              49 012 

Příspěvek na bydlení              22 192 

Dávky pěstounské péče              1 365 

Porodné              1 424  

Pohřebné                 29 

Celkem           203 228 

Dávka Rok 2011 

Přídavek na dítě 41 046 931,-                                                                                                

Sociální příplatek 11 123 779,- 

Rodičovský příspěvek 228 531 025,- 

Příspěvek na bydlení 54 515 825,- 

Dávky pěstounské péče 4 247 542,- 

Porodné 3 237 000,- 

Pohřebné 205 000,- 

Celkem 342 931 459,- 

Dávka Rok 2011 

Přídavek na dítě                   69 236 

Sociální příplatek 4 508 

Rodičovský příspěvek 36 257 

Příspěvek na bydlení 19 980 

Dávky pěstounské péče 1 097 

Porodné 250 

Pohřebné 43 

Celkem 131 371 
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5.3. Přehled dávek vyplácených statutárním městem Ústí nad Labem – leden – 

prosinec 2010 

 

Celková vyplacená suma dávek v Kč  

Rok 2010 110770852,-  

 

Celková vyplacená suma  vyplacených 

dávek v Kč – v členění dle typu  2010 

Příspěvek na živobytí 80023399,-  

Doplatek na bydlení 27018313,- 

Mimořádná okamžitá pomoc 3729140,- 

 

Přehled počtu vyplacených dávek v členění dle obvodů za 

rok  2010 – údaj v ks  

ÚMO PnŽ Dbyd MopZUNV 

Celkem za 

2010 

Město 11576 2915 370 14861 

Severní 

Terasa 3625 1296 170 5091 

Neštěmice 6204 1366 287 7857 

Střekov 2986 950 193 4129 

Celkem  24391 6527 1020 31938 

     

 

5.4. Přehled dávek vyplácených statutárním městem Ústí nad Labem – leden – 

prosinec 2011 

 

Celková vyplacená suma dávek v Kč  

2011 164752413,- 
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Celková vyplacená suma  vyplacených 

dávek v Kč – v členění dle typu  2011 

Příspěvek na živobytí 119275670,- 

Doplatek na bydlení 40378893,- 

Mimořádná okamžitá pomoc 5097850,- 

 

Přehled počtu vyplacených dávek v členění dle obvodů za 

rok  2011 – údaj v ks  

ÚMO PnŽ Dbyd MopZUNV 

Celkem za 

2011 

Město 13662 3867 489 18018 

Severní 

Terasa 3878 1474 189 5541 

Neštěmice 8155 2010 466 10631 

Střekov 3950 1609 241 5800 

Celkem  29645 8960 1385 39990 

 

5.5. Komentář k čerpání sociálních dávek  

 

Údaje o vyplacených dávkách ze strany Úřadu práce nejsou za čtvrté čtvrtletí toku 

2011 k dispozici. Údaj bude pro potřeby strategie prevence kriminality aktualizován 

ve chvíli, kdy budou relevantní data k dispozici.  Po doplnění údajů může dojít 

k relevantnímu posouzení a meziročnímu srovnání ve výplatě dávek Úřadem práce.  

Evidentní je enormní nárůst celkové výše vyplaceného příspěvku na bydlení, který je 

za osm měsíců roku 2011 vyšší o více než jeden milion korun oproti celkovému 

objemu vyplaceného příspěvku na bydlení za rok 2010.  U doplatku na bydlení 

vypláceného statutárním městem Ústí nad Labem došlo v meziročním srovnání 

k nárůstu celkového objemu vyplacených finančních prostředků o 13,36 mil Kč, což je 

meziroční nárůst o 49%.  Důvodem takto vysokého nárůstu je dle pracovníků města 

především nárůst počtu ubytovaných osob na ubytovnách a vysoká kompenzace jejich 

nákladů na bydlení. Kapacity na ubytovnách jsou v zásadě naplněné, bez možnosti 

ubytování dalších rodin, přicházejících především ze sociálně vyloučených lokalit. 

Důležitým faktorem je také výše plateb za bydlení v soukromých ubytovnách. 
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Meziroční nárůst objemu vyplaceného příspěvku na živobytí je ovlivněn především 

vyšším využitím institutu veřejné služby.  

 

6. Sociálně vyloučené lokality na území města 

 

6.1. Sociálně vyloučená lokalita Předlice  

Předlice byly k Ústí připojeny v roce 1939 a nyní jsou součástí správního obvodu 

Město. Výše zmíněný monitoring říká, že až do 80. let dvacátého století patřily 

Předlice k lepším čtvrtím. Problém začíná vznikat v 80. letech, kdy se původní 

obyvatelstvo stěhuje do nových sídlišť v jiných částech města a do Předlic se stěhují 

Romové ze Slovenska a jiných částí Ústí. Další Romové se stěhují do Předlic po roce 

1989 z jiných potenciálně lukrativních ústeckých částí.  

Jádro sociálně vyloučené lokality se nachází na území Nových Předlic a je tvořeno 

ulicemi Prostřední a Marxovou, bloky mezi nimi a Školním náměstím. Tato část města 

je téměř výlučně obývána Romy a jejich počet je odhadován mezi 2 až 3 tisíci.  

Sociálně vyloučení obyvatelé žijí také v okrajových částech Předlic v oblasti mezi 

ulicemi Průmyslová a Jateční, kde jejich podíl činí cca 50% a na ulici Sklářská, kde se 

jejich podíl blíží ke 100%. Domy zde vlastní realitní společnosti Spobyt, několik málo 

činžovních domů vlastní Tommi Sever nebo skupina romských rodin, tzv. Moraváci. 

V této části Předlic se nachází i jeden z nejhorších nájemních domů v Ústí nad Labem 

nazývaný „Prasečák“, ve kterém bydlí přibližně 150 lidí. Dům nacházející se v ulici 

Na Nivách 3313/2 u parkoviště pro kamióny vlastní podnikatel Vladimír Joni, který 

původní skladiště přestavěl na vysokokapacitní ubytovací zařízení. 

 

6.2. Krásné Březno – sociálně vyloučená lokalita Nový Svět  

Lokalita Nový Svět se nachází na území městského obvodu Neštěmice a je tvořena 

ulicemi Matiční, Plaveckou, Svádovskou, Nový svět, 1. Máje a Pekařská. Lokalita je v 

sousedství sídliště Krásné Březno. Lokalitu proslavila Matiční ulice, kam do 

činžovních domů radnice přestěhovala v roce 1994 neplatiče z jiných částí Ústí nad 

Labem. V roce 1999 zde byl 14 postaven 1,8 m vysoký plot oddělující obecní domy 

pro neplatiče nájemného, obývané převážně romskými nájemníky, od domků 

neromských starousedlíků na druhé straně ulice.  
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V lokalitě Nový svět žije odhadem 500 osob, na kterých se Romové podílí přibližně 

70 procenty. Jejich počet postupně klesá, neboť řada z nich se stěhuje zejména do 

Předlic. Většina domů v lokalitě patří společnosti Spobyt a několika dalším majitelům. 

 

 

6.3. Lokalita ohrožená sociálním vyloučení – sídliště Mojžíř  

V případě lokality Mojžíř můžeme dnes hovořit zatím stále spíše o hrozbě nebo 

počátečním stadiu sociální exkluze. Tato hrozba se však bez odpovídajících opatření 

může velmi rychle stát realitou, jejíž řešení by bylo znatelně obtížnější a nákladnější 

než nyní. Sociálně vyloučená komunita v zóně zahrnuje především romské 

obyvatelstvo doplněné menším počtem sociálně slabých až vyloučených obyvatel jiné 

(převážně české) národnosti. Sídliště Mojžíř nalezneme v městské části Neštěmice. Na 

sídlišti bydlí Romové, majoritní obyvatelstvo, Vietnamci a Ukrajinci v rovnoměrném 

poměru. Podle odhadů obývají Romové cca 150 bytů.  

 

7. Plán aktivit prevence kriminality na rok 2012  

 

7.1. Přednášková činnost Městské policie Ústí nad Labem  

Popis: Realizovat komplexní sérii přednáškové činnosti projektu „Právo na každý 

den“ na všech základních školách, a to v rámci vyučovacích hodin zařazených do 

běžné základní výuky převážně pro žáky II.stupně. 

Příprava a realizace seminářů a přednášek pro rizikové skupiny obyvatelstva - senioři, 

zdravotně a pohybově postižené děti i dospělí, děti předškolního věku (mateřské 

školky) – zaměřených na bezpečný pohyb po městě a ochranu svého soukromí.   

Termín: leden - prosinec 2012 

Předpokládané náklady: 2.100.000,-Kč. 

Zdroje financování: Městská policie Ústí nad Labem. 

Odpovědné subjekty: Městská policie Ústí nad Labem. 

 

7.2. Zapojení škol, školských zařízení a neziskových organizací do městského 

projektu prevence kriminality 

Popis: Motivovat a oslovit ke spolupráci a realizaci projektů v rámci prevence 

kriminality ve městě Ústí nad Labem zástupce mateřských škol, základních škola 
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neziskových organizací. Nabídnout jim možnost zapojení se do městského programu 

prevence kriminality v oblasti sociální prevence.   

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: max. 1.000.000,- Kč   

Zdroje financování: Ministerstvo vnitra, statutární město Ústí nad Labem  

Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality, koordinátor 

prevence kriminality města Ústí nad Labem  

 

7.3. Činnost Akční skupiny primátora pro řešení aktuální situace v sociálně 

vyloučených lokalitách na území města Ústí nad Labem 

Popis: Akční skupina primátora se zaměřuje na hledání společných postupů řešení 

některých jevů v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ústí nad Labem. Jde 

zejména o otázky bezpečnosti a pořádku v SVL, ale také o rozšíření a optimalizaci 

sociálních a dalších služeb.    

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: bez vniku finančních nákladů  

Zdroje financování:  

Odpovědné subjekty: Primátor statutárního města Ústí nad Labem, relevantní odbory 

MmÚnL (sociální, stavební, životní prostředí), Krajská hygienická stanice, Městská 

policie, Policie ČR, neziskové organizace 

 

7.4. Příprava projektu zaměřeného na realizaci služeb chybějící v systému 

eliminace kriminality ve městě Ústí nad Labem  

Popis:.  Příprava projektové žádosti OPLZZ – výzva č. 86, která bude zaměřena na 

řešení prevence kriminality v oblastech definovaných např. v evaluaci činnosti vládní 

agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách – terénní služby pro osoby 

bez přístřeší, programy pro děti rodičů závislých na alkoholu,  osoby závislé na 

alkoholu a výherních automatech a další cílové skupiny, které svým chováním 

významně ovlivňují možný nárůst kriminality. 

Termín: leden - červen 2012 

Předpokládané náklady: Příprava projektu bude bez finančních nákladů 

Zdroje financování: bez finančních nákladů na realizaci  
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Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality,  koordinátor 

prevence kriminality města Ústí nad Labem, odbor strategického plánování a rozvoje 

MmÚnL,  

 

7.5. Monitoring naplňování cílů a opatření s přesahem do oblasti prevence 

kriminality, které jsou definovány v rámci Komunitního plánu péče o 

občany města Ústí nad Labem  

Popis: V rámci této aktivit bude vypracován podrobný přehled všech organizací a 

projektů realizujících projekty s přesahem do systému prevence kriminality ve městě 

Ústí nad Labem. Bude zpracována průběžná zpráva o cílů a opatření těchto aktivit 

vzhledem k prevenci kriminality.   

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: Příprava projektu bude bez finančních nákladů 

Zdroje financování: bez finančních nákladů na realizaci  

Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality, koordinátor 

prevence kriminality města Ústí nad Labem 

 

8. Použité zdroje 

Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. ČÁST 
IV.:Ústí nad Labem, Evaluace v lokálních partnerstvích období 2008-2010. Praha: 
SocioFaktor, s.r.o., 2011 

 

Úřad práce v Ústí nad Labem, statistické bulletiny,  

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/usti_nad_labem/ke_stazeni/bull  

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/usti_nad_labem/ke_stazeni/bull


Přehled poskytnutých neinvestičních dotací v roce 2012 z rozpočtu KANCELÁŘE PRIMÁTORA

Číslo smlouvy

Číslo smlouvy v 

evidenci KP Příjemce dotace Účel Částka 

SML1014423 KP-PA-2012/1 Crazy production, s.r.o. Ples severočeských patriotů 30 000 Kč

SML1014412 KP-PA-2012/2 Zdeněk Kymlička, Agentura FOR Ples Ústečanů 25 000 Kč

SML1014422 KP-PA-2012/3 Basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Final 8 Basketbalový pohár České pošty 30 000 Kč

SML1014424 KP-PA-2012/4 Klub svazu PTP, o.s. Provoz 15 000 Kč

SML1014436 KP-PA-2012/5 Babybox pro odložené děti, STATIM, o.s. oprava babyboxu v ÚL 6 700 Kč

SML1014447 KP-PA-2012/6 Ústecká kulturní platforma 98, o.s. Nové Ústecké přehledy 30 000 Kč

SML1014474 KP-PA-2012/7 Klub bechtěreviků, o.s. Turnaje v bowlingu 7 000 Kč

SML1014476 KP-PA-2012/8 Ortopedické centrum, s.r.o. Vinařské Litoměřice 2012 30 000 Kč

SML1014507 KP-PA-2012/9 Společnost Parkinson, o.s. Činnost klubu 10 000 Kč

SML1014478 KP-PA-2012/10 TJ Kovohutě Povrly, o.s. Na provoz sdružení 10 000 Kč

SML1014494 KP-PA-2012/11 Elixír, o.s. Na provoz sdružení 50 000,00 Kč

SML1014579 KP-PA-2012/12 Zdrav. zařízení MV, organiz. jed. státu Na provoz a vybavenost sanitek 18 000,00 Kč

SML1014510 KP-PA-2012/13 Sbor dobrovolných hasičů Ústí n.L, o.s. Zakoupení automatického defibrilátoru 25 000,00 Kč

SML1014530 KP-PA-2012/14 Svaz Maďarů žijících v Čes. zemích, o.s. Na akce v roce 2012 7 000,00 Kč

SML1014585 KP-PA-2012/15 Svaz důchodců České republiky, o.s. Činnost 20 000,00 Kč

SML1014592 KP-PA-2012/16 Dobrovolnické centrum, o.s. Konference "20 let spolu" 30 000,00 Kč

SML1014598 KP-PA-2012/17 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizacerealizace osvětové a vzdělávání činnosti 10 000,00 Kč

SML1014621 KP-PA-2012/18 UJEP, Fil. Fakulta Cestovní náhrady prof. Johna Searla 10 000,00 Kč

SML1014743 KP-PA-2012/19 Karel Nepraš Floristické mapování 8 000,00 Kč

SML1014627 KP-PA-2012/20 Česko-francouzský klub, o.s. na realizaci akcí v roce 2012 5 000,00 Kč

SML1014619 KP-PA-2012/21 TJ Tatran, o.s. Cena města ÚL v parkurovém skákání 7 000,00 Kč

SML1014618 KP-PA-2012/22 Jan Moucha, JAM agentura festival Porta 2012 35 000,00 Kč

SML1014866 KP-PA-2012/23 Klub českého pohraničí, o.s. Na činnost klubu 2 000,00 Kč

SML1014628 KP-PA-2012/24 Základní umělecká škola-Neštěmice, p.o. mezinárod.klavírní soutěž 25 000,00 Kč

SML1014868 KP-PA-2012/25 Místní skupina Českého červeného kříže UL projekt "Pojďme si hrát" 23 000,00 Kč

SML1014869 KP-PA-2012/26 Člověk v tísni, o.p.s. akce "Mezinárod workcamp.., pracovní workshop…, výjezdy"22 000,00 Kč

SML1014870 KP-KA-2012/27 Elixír, o.s. činnost "Klub seniorů" 310 000,00 Kč

SML1014908 KP-KA-2012/28 Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad Labem účast na festivalu IFAS Pardubice 2012 20 000,00 Kč

SML1014969 KP-KA-2012/29 Dolphins Cheerleaders účast na MS v Amsterdamu 20 000,00 Kč

SML1014948 KP-KA-2012/30 Automotoklub Česká brána Veterán rallye 6 000,00 Kč

SML1014971 KP-KA-2012/31 Oblastní charita Ústí nad Labem Letní dětský tábor v Lubenci 24 000,00 Kč



SML1014970 KP-KA-2012/32 Czechblues o.s. Střekovské hudební léto 20 000,00 Kč

SML1015036 KP-PA-2012/33 Fond ohrožených dětí Otevření klokánku v ÚL 30 000,00 Kč

SML1015118 KP-PA-2012/34 Ústecká freeriderová organizace o.s. Výstavba bikeparku 15 000,00 Kč

SML1015133 KP-PA-2012/35 Školní sportovní klub při 14. ZŠ Činnost sportovního klubu 40 000,00 Kč

SML1015132 KP-PA-2012/36 Basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Tyršův pohár 15 000,00 Kč

SML1015134 KP-PA-2012/37 Mensa International - Mensa ČR Logická olympiáda 2012-Krajské kolo v ÚK 15 000,00 Kč

SML1015135 KP-PA-2012/38 Ortopedické centrum s.r.o. Svatomartinská vína 2012 15 000,00 Kč

SML1015201 KP-PA-2012/39 MŠ Vinařská, ÚL 30 let Vinařské aneb přijela k nám pouť! 7 000,00 Kč

SML1015282 KP-PA-2012/41 Centrum podpory zdraví, o.s. Projekt Cepík 20 000,00 Kč

SML1015280 KP-PA-2012/42 kroužek Concordia Canticum Zpívání pro všechny - muzikál VLASY 15 000 Kč

SML1015281 KP-PA-2012/43 Česká unie boxerů profesionálů galavečer boxu 50 000 Kč

SML1015268 KP-PA-2012/44 ZŠ, E. Krásnohorské projekt Holocaust ve školství očima dvou národů 25 000 Kč

SML1015285 KP-PA-2012/45 Severočeské divadlo s.r.o. nákup fotoaparátu, blesku, brašny 24 900 Kč

SML1015286 KP-PA-2012/46 ZŠ Vojnovičova 620/5 nákup herních prvků 30 000 Kč

SML1015287 KP-PA-2012/47 Krajská zdravotní a.s. vybavení ambulancí Dětské kliniky 40 000 Kč

beze smlouvy RO ÚMO - Střekov Střekovský ples 20 000 Kč

beze smlouvy RO ZOO Ústí nad Labem Zajištění útulku při mrazech 35 000 Kč

beze smlouvy RO ZOO Ústí nad Labem Zahájení sezony 2012 45 000 Kč

beze smlouvy RO DDM Ústí nad Labem Festival Geetacon 13 500 Kč

beze smlouvy RO ZŠ Vojnovičova 620/5 Bukovský červánek 5 000 Kč

beze smlouvy RO MO Severní Terasa mobiliář děts.hřiště Gagarinova 180 000 Kč

beze smlouvy RO MP služebna Severní Terasa 120 000 Kč

beze smlouvy RO OŠKSS mimořádná dotace pro MŠ 300 000 Kč

beze smlouvy RO MSÚL provoz ledové plochy Zimního stadionu 150 000 Kč

beze smlouvy RO MP dárkové balíčky 12 000 Kč

beze smlouvy RO MP dárkové koše 13 200 Kč

neinvestiční dotace celkem 2 126 300,00 Kč

Přehled poskytnutých investičních dotací v roce 2012 z rozpočtu KANCELÁŘE PRIMÁTORA
SML1015283 KP-PA-2012/40 Severočeské divadlo s.r.o. nákup světelného pultu vč.příslušenství a instalace 500 000,00 Kč

investiční dotace celkem 500 000,00 Kč    

celkem poskytnuto v r.2012 2 626 300,00 



Přehled poskytnutých neinvestičních dotací v roce 2012 z rozpočtu KANCELÁŘE PRIMÁTORA

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2012:

Číslo smlouvy

Číslo 

smlouvy v 

evidenci KP Příjemce dotace Účel Částka 

Projekty PREVENCE KRIMINALITY 2012 - školy a školky Ústí nad Labem:

SML1015181 ZŠ a MŠ Nová Sportem proti drogám a kriminalitě 15 000 Kč

SML1015189 ZŠ Školní náměstí V paličkách je můj um, proto cvičím bumta bum 15 000 Kč

SML1015186 MŠ Vyhlídka, Rozcestí 786/2 Vysportovaná budoucnost 15 000 Kč

SML1015184 MŠ Motýlek Sportem, hrou a zábavou proti kriminalitě 15 000 Kč

SML1015187 ZŠ Stříbrnická Zatočíme se šikanou 15 000 Kč

SML1015247 ZŠ Vinařská Sportem proti drogám 15 000 Kč

SML1015190 MŠ Pohádka Sportem ke zdraví 15 000 Kč

SML1015182 MŠ Kameňáček Bezpečně a hravě, zvládneme to hravě 15 000 Kč

SML1015195 ZŠ E.Krásnohorské Kdo si hraje nezlobí 15 000 Kč

SML1015194 ZŠ Mírová Kriminální fragmenty-exkurze, beseda, divadelní představení na téma "Ztráta" 15 000 Kč

SML1015192 ZŠ a MŠ Jitřní Šťastné dětství 15 000 Kč

SML1015188 ZŠ Hluboká Trávíme čas na in-linech 15 000 Kč

SML1015183 MŠ 5. května Hledáme cesty k poznání bezpečného světa 15 000 Kč

SML1015185 ZŠ Hlavní Rozsviť se 15 000 Kč

SML1015191 MŠ Vojanova Co je správné Budulínku 15 000 Kč

Projekty PREVENCE KRIMINALITY 2012 - 10% spoluúčast města ÚL

SML1014998 KP Rubikon centrum Učební program pro děti 2 988 Kč

SML1015001 KP Dobrovolnické centrum, o.s. Prevence v přírodě 2 900 Kč

SML1015002 KP Dobrovolnické centrum, o.s. 4x preventivně 2 900 Kč

SML1015003 KP Člověk v tísni, o.p.s. Dílna Ferdy Mravence 1 500 Kč

SML1015004 KP Člověk v tísni, o.p.s. Léto bez škraloupu 3 000 Kč

SML1015005 KP Člověk v tísni, o.p.s. Tohle není žádnej tábor 3 000 Kč

beze smlouvy KP OSV Pohovorové a kontaktní místnosti 25 600 Kč

beze smlouvy KP MP Asistenti prevence kriminality 33 000 Kč

neinvestiční dotace celkem 299 888,00 Kč



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strategie prevence kriminality 

města Ústí nad Labem na období 2012 – 2015 
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Plán prevence kriminality statutárního města Ústí nad 
Labem na rok 2012 

 
Program prevence kriminality je v roce 2012 realizován na základě Strategie prevence 
kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České 
republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011.  

Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci 
Programu MV a to dle strategických cílů a priorit obsažených ve Strategii. Poskytovány 
budou formou dotací na projekty a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů. 
Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality a 
přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

Statutární město Ústí nad Labem vyčlenilo na spoluúčasti na projektech prevence kriminality 
vyhlášených MV ČR a na vlastní projekty charitativních organizací, škol a školek v roce 2012  
300 000 Kč. 

Rada města Ústí nad Labem má zřízenu Komisi prevence kriminality města Ústí nad Labem, 
která vyhodnocuje činnost jednotlivých subjektů sociálně preventivního a výchovně 
vzdělávacího systému ve městě a iniciuje činnost subjektů, které se podílejí svými projekty na 
prevenci kriminality na území města, 
 
 
 
 
 

 
Ing. Václav Křeček 

Předseda Komise pro prevenci kriminality 
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Úvodem 
 

Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Labem na léta 2012 – 2015 určuje 

hlavní priority a oblasti, na které se má statutární město Ústí nad Labem v oblasti prevence 

kriminality zaměřit. 

Koncepce navazuje na dosavadní činnost v této oblasti a bude se nadále opírat o 

analytickou a vyhodnocovací činnost Policie České republiky, Městské policie Ústí nad 

Labem a spolupráci s organizacemi, které se zabývají touto činností a působí na území města 

Ústí nad Labem. 

Hodnotícími a kontrolními orgány jsou Rada a Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. 

Komise pro prevenci kriminality je iniciačním a koordinačním orgánem pro oblast prevence 

kriminality. 

Realizátory jednotlivých projektů a konkrétních programů jsou organizace a subjekty, 

zapojené do systému prevence kriminality a jednotlivé městské obvody. 

 

Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 

 

Vychází ze strategie, zpracované pro léta 2012 – 2015 na Ministerstvu vnitra. Strategie bude 

směřovat k vytvoření Center prevence na úrovni krajů. Centra budou sdružovat koordinátory 

prevence kriminality, školské metodiky prevence, protidrogové poradce a romské poradce.  

V rámci strategie budou finančně podporovány dílčí prvotní projekty. Mezi priority budou 

zařazena témata kriminality dětí a mladistvých, témata domácího násilí, prevence extremismu 

a zvýšení bezpečí v rámci sociálně vyloučených lokalit, trestná činnost, páchaná 

prostřednictvím elektronických medií a obchodování s lidmi. Rizikem může být výše dotací, 

uvolňovaných na jednotlivé dílčí projekty. 

 

Aktivity Ministerstva vnitra budou zaměřeny zejména na  tyto následující projekty : 

 

a) Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015. Projekt bude zaměřen na vytvoření 

řídících, metodických, dotačních, koncepčních a legislativních pravidel pro 

předcházení protiprávní činnosti a zvyšování bezpečnosti občanů České republiky. 

b) Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit a projekt Asistent prevence 

kriminality. Obsahem je podpora nerepresivních metod práce policie ČR a obecní 
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policie. Obsahem je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a prevence 

útoků páchaných s extremistickým motivem. 

c) Projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení. Projekt se zaměřuje na spolupráci 

policie s vlastníky domů a se samosprávami bytových domů, kde je problém zajištění 

vchodů do domů před nezvanými návštěvníky. Je zaměřen na motivaci bydlících na 

zabezpečení bytů a domů a k respektování domovních řádů. 

d) Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, Cílem projektu 

je rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí. Počítá se se zapojením široké 

veřejnosti. 

e) Informační servis prevence kriminality. Prevence počítá s informačním zpravodajem 

určeným pro veřejnost s názvem Prevence do každé domácnosti. 

 

Hlavní směry prevence kriminality v Ústí nad Labem v letech 2012 - 2015 

 

Přednostně budou podporovány preventivní aktivity: 

 

- Zaměřené na děti a mládež a na osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením 

ohrožené, na řešení krizových situací způsobených vyloučením osob a z dalších 

závažných důvodů. 

- Aktivity eliminující zejména násilnou kriminalitu a kriminalitu s rasistickým a 

extremistickým podtextem. 

- Aktivity zvyšující bezpečnost silničního provozu. 

- Aktivity snižující faktory plynoucí z dlouhodobé nezaměstnanosti. 
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1. Bezpečnostní analýza  statutárního města Ústí nad Labem 

 

1.1. Trestná činnost 

 

Z celkové trestné činnosti za rok 2011 vyplývá, že bylo spácháno 4 302 trestných činů, 

z toho 2005 trestných činů bylo objasněno ( 46,6%). Nejvíce trestných činů bylo 

spácháno v oblasti majetkové (2700, což je 63%), následuje oblast násilná (274, což je 

6%) a oblast mravnostní (15, což je 0,3%). Oblast ostatní trestné činnosti vykazuje 

celkem 1313 (což je 30,5%).   

 

 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Z celkových údajů trestné činnosti vyplývá, že došlo k poklesu spáchání trestných činů o 17 

skutků. Zvýšený počet trestných činů zaznamenala oblast násilná (+60), naopak snížení 

zaznamenala oblast majetková (-154) a mravnostní (-6). 
 

Tabulkač.1 – kriminalita (přečiny a zločiny)  

Rok Celkem TČ Násilná TČ 
Mravnostní 
TČ Majetková TČ 

2010 4319 214 21 2854 
2011 4302 274 15 2700 

 

Celkem za rok 2011 bylo stíháno 1864 pachatelů přečinů a trestných činů, což je o 98 

osob více než v roce 2010. Z uvedeného počtu připadá 986 osob do kategorie 

„recidivisté“, 16 osob do kategorie „děti“ a 28 osob do kategorie „mladiství“. 
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Z celkových údajů počtu stíhaných osob v porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 

98 stíhaných osob, z toho recidivisté (+76), děti (+1) a mladiství (-12). 

 

1.2. Přestupková činnost 

 

V roce 2011 bylo zaznamenáno celkem 32 135 přestupků, což je o 10 914 přestupků 

méně než v roce 2010. V oblasti veřejného pořádku bylo spácháno celkem 5 606 

přestupků, což je o 204 přestupků méně než v oce 2010. V oblasti dopravy došlo 

k poklesu řešených přestupků z 31 340 na 21 056 přestupků, což je o 10 284 přestupků 

méně. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo řešeno 

celkem 794 přestupků, což je o 338 přestupků více než v roce 2010. Dále došlo 

k zvýšení počtu řešených přestupků v oblasti občanského soužití, a to v roce 2011 o 93 

přestupků více (celkem 178 přestupků) než v roce 2010 (85 přestupků). V oblasti 

majetku došlo také k podstatnému zvýšení, kdy v roce 2010 bylo řešeno celkem 687 

přestupků a v roce 2011 se jednalo o 927 přestupků, což činí nárůst o 240 přestupků.  
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1.3. Kriminogenní faktory 

 

1.3.1. Trestné činy 

 

a) prostřední páchané kriminality 

Trestná činnost je nejvíce páchána v sociálně vyloučených lokalitách (uvedeno 

v sociálním rozboru) a dále v prostředí, které vykazuje znaky větší kumulace 

přítomnosti obyvatel města, jako jsou například vlakové nádraží, supermarkety, 

centrum města, restaurační zařízení, průmyslová zóna nebo provozovny s výherními 

hracími automaty. 

b) projevy trestné činnosti – nejvíce opakované trestné činy 

Mezi nejvíce opakované trestné činy lze řadit zejména prosté krádeže (krádeže věcí 

z automobilů, krádeže v jiných objektech, kapesní krádeže a krádeže motorových 

vozidel). Opakující znaky vykazují i trestné činy krádeže vloupáním a to zejména 

krádeže do ostatních objektů.  

 c) nejzávažnější trestné činy 

Mezi nejzávažnější trestnou činnost patří „násilná TČ“, a to úmyslné ublížení na 

zdraví, loupeže a pohlavní zneužívání. Stejné je to i u případů, které svoji specifikou 

spadají do kategorie přestupků i trestných činů. Zejména se jedná o výtržnosti, rvačky, 

šíření toxikomanie, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, opilství a lichva.  



 

 9 

 

 

1.3.2. Přestupky 

a) prostřední páchané přestupkové činnosti 

Přestupková činnost je páchána nejvíce v prostředí, které se vyznačuje vyšším počtem 

obchodů, bankovních ústavů, poboček pošt a zastávek městské hromadné dopravy. 

Tedy lokalit, kde dochází v průběhu dne k větší kumulaci obyvatelstva. Dále se jedná 

o tzv. „klidové zástavby“ (rodinné domy apod.), kde dochází nejvíce k přestupkům 

v oblasti majetku. 

b) projevy přestupkové činnosti – nejvíce opakované přestupky 

Nejvíce opakované přestupky jsou v kategorii „dopravních přestupků“, které však 

svoji specifikou jsou zcela odlišné od přestupků, páchaných v oblasti veřejného 

pořádku, jako takového. Z pohledu veřejného pořádku jsou nejčastěji se opakované 

přestupky typu rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, přestupky 

v oblasti alkoholismu a toxikomanie a v neposlední řadě zakládání nedovolených 

skládek.  

c) nejzávažnější přestupky 

Mezi nejzávažnější přestupkovou činnost patří přestupky typu ublížení na zdraví, 

prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem a mládeži a 

přestupky v oblasti  

 

1.3.3.  Příčiny a podmínky kriminality 

 

Kriminogenní faktory označují jednotlivá rizika, která souvisí přímo či nepřímo 

s pácháním trestné činnosti. Tyto rizika se projevují v rámci trestné činnosti v podobě 

pohnutky a motivace ke spáchání trestného činu nebo vyvolávají nedbalostní konání u 

páchání neúmyslných trestných činů. Příčiny a podmínky kriminality v jednotlivých 

oblastech se vyznačují celou řadou znaků, které jsou rozhodující při páchání či 

nepáchání trestné činnosti. 

 

V sociální oblasti se vůči každému jedinci jedná o vliv působení ze strany vlastní 

rodiny, systému dané školy, kterou jedinec navštěvuje nebo systému na pracovišti 

v zaměstnání. Dalším důležitým vlivem je vztah vůči svému okolí (známí, přátelé, 
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spolupracovníci, spolužáci apod.). Výsledkem těchto vlivů je stanovení životních 

hodnot a určení jejich preference.  

 

V ostatních dalších oblastech, jako jsou oblast právní, ekonomická či například oblast 

viktimologická hraje důležitou roli u každého jedince schopnost právního náhledu a 

vědomí a ekonomické zázemí.   

 

1.3.4. Opatření ke snížení rizik 

 

Snižování či omezování rizik spojených s pácháním zejména trestné činnosti úzce 

souvisí s úkony v oblasti situační a sociální prevence. Jedná se například o zřizování či 

rozšiřování kamerových systému, renovace veřejného osvětlení, úpravy vzrostlých 

keřů, zvýšené přítomnosti hlídek policie v terénu, technické zabezpečování vstupů do 

panelových domů, obchodů apod..   

 

V sociální prevenci se jedná především o vyplňování volnočasových aktivit dětí a 

mládeže, včasné řešení znaků domácího násilí, potírání negativních jevů v oblasti 

alkoholismu a toxikomanie, kladení důrazu na terénní práce, práci ve školství, ale i 

v samotných rodinách.  

 
2. Hazard na území města 

 
Hazard je významným činitelem, který negativně ovlivňuje sociální situaci rodin ve 

městě Ústí nad Labem. Dopady hazardu jsou jedním z příčin páchání přestupků a 

trestné činnosti ve městě Ústí nad Labem. Na zemí města Ústí nad Labem je 

registrováno celkem 100 heren provozujících výherní hrací automaty. K srpnu 2011 

bylo ministerstvem financí povoleno na území města Ústí nad Labem celkem 465 

výherních videoloterijních terminálů. Úkolem činnosti subjektů zabývajících se 

prevencí kriminality ve městě Ústí nad Labem bude v následujícím období především:  

 

- Zpracovat tématickou analýzu vlivu hazardu na obyvatele města Ústí nad Labem pro 

Radu města, která bude obsahovat tato data:  1) Počet a lokace hracích přístrojů a 

videoloterijních terminálů; 2) odůvodnění pro možnou regulaci hazardu na území 

města z pohledu socioekonomických dopadů na obyvatele města; 3) odborný popis 
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dopadů hazardu na obyvatele z pohledu adiktologie (odborná analýza – závislosti a 

dublování diagnóz) a z hlediska dopadů na obyvatele sociálně vyloučených lokalit; 4) 

vytvoření přehledu prostředků, které lze v současnosti využít pro kontrolu a dohled 

nad provozovateli heren ( podobně jako např. u ubytoven);  

 

- Pro radu města zpracovat variantní  návrhy a střednědobý časový harmonogramu 

řešení hazardu ve městě Ústí nad Labem.  

- Umožnit a připravit podmínky pro vzdělávání zainteresovaných osob v oblasti 

hazardu.  

- Iniciovat intekomisionální setkání pověřených zástupců komise prevence kriminality a 

sociálně zdravotní komise, za účelem hledání způsobů pro vznik a financování 

poradenství a sociálně-zdravotních služeb pro osoby závislé na výherních automatech 

(anonymní ambulantní služby, telefonní linka, terénní práce s návazností na finanční a 

právní poradenství) 

- Vytvořit  přehled statistik a typu zásahů městské policie a policie ČR územně kolem 

heren na území města Ústí nad Labem.  

- Zahájit cílené kontroly provozovatelů heren a videoloterijních terminálů na území 

města Ústí nad Labem.  

- Zahájit společenskou debatu ve městě Ústí nad Labem zaměřenou na problematiku 

hazardu a informovat obyvatele města o řešení problematiky s využitím všech 

dostupných prostředků – webové stránky, média apod.  

 
 

3. Vybrané sociodemografické ukazatele  
 

3.1. Nezaměstnanost  
 
3.1.1. Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem k 31.12. 2010  

 
K 31. 12. 2010 meziměsíčně stoupla míra nezaměstnanosti o 0,52 % na stávajících 

13,71 %. V prosinci 2010 stoupl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (dle 

statistik Úřadu práce v Ústí nad Labem), k 31. 12. 2010 bylo v okrese Ústí nad Labem 

evidováno celkem 9110 osob, což je o 327 uchazečů více než v měsíci listopadu 2010. 

Dosažitelných uchazečů bylo evidováno celkem 8979. Míra nezaměstnanosti stoupla 

na 13,71% z celkového počtu ekonomicky aktivních osob v okrese Ústí nad Labem.  
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Přehled počtu uchazečů v kategoriích sledovaných ÚP v prosinci 2010:  

 
Kategorie Počet  komentář 

ženy  4142 
nárůst o 100 žen oproti listopadu 
2010  

mladiství (osoby mladší 18-ti let)  128 stejný počet oproti listopadu 2010  
osoby se zdravotním postižením  1036 nárůst o 27 oproti listopadu 2010  

 
Počet osob zaevidovaných v prosince 2010:  925  
Počet osob vyřazených v prosinci 2010:   621 
 
 

Přehled nezaměstnanosti, dle obcí v okrese Ústí nad Labem - k 31.12. 2010 

Obec míra nezaměstnanosti Počet uchazečů celkem 
Tašov 7,55% 4 
Stebno 10,14% 23 
Ryjice 10,81% 12 
Chlumec 11,54% 264 
Habrovany 11,88% 12 
Dolní Zálezly 11,90% 31 
Řehlovice 12,33% 64 
Telnice 12,34% 39 
Malečov 13,33% 44 
Velké Březno 13,45% 135 
Povrly 13,83% 154 
Přestanov 13,92% 22 
Libouchec 14,12% 125 
Homole u Panny 14,13% 28 
Ústí nad Labem 14,33% 7 330 
Petrovice 14,63% 49 
Malé Březno 15,33% 44 
Chabařovice 15,98% 185 
Tisá 16,43% 60 
Chuderov 16,80% 65 
Zubrnice 17,31% 18 
Velké Chvojno 17,58% 62 
Trmice 25,89% 340 
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3.1.2. Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem k 31.12. 2011  
 

 31. 12. 2011 bylo v okrese Ústí nad Labem evidováno 9 089 uchazečů o zaměstnání, 

což je o 219 osob více než ke konci předchozího měsíce a o 21 méně než v prosinci 

2010. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl na 8 917. Míra registrované 

nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 činila 13,13 % a ve srovnání s předchozím měsícem se 

zvýšila o 0,36 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,58 %. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti byla v Trmicích (26,74 %), nejnižší v Zubrnicích (10,58 %). 

 

Přehled počtu uchazečů v kategoriích sledovaných ÚP v prosinci 2011: 

 
Kategorie Počet Komentář 

ženy  4 223  

Nárůst o 101 v porovnání se 
stavem k 31. 12. 2010  

 

mladiství (osoby mladší 18-ti let)  91 
Pokles o 37 v porovnání se stavem 
k 31. 12. 2010  

osoby se zdravotním postižením  955 
Pokles o 81 v porovnání se stavem 
k 31.12. 2010  

 
 

 
Počet osob zaevidovaných v prosince 2011:  656  
  
Počet osob vyřazených v prosinci 2011:  437   

 

Přehled nezaměstnanosti, dle obcí v okrese Ústí nad Labem - k 31.12. 2011 

Obec Relativní míra 
nezaměstnanosti Počet uchazečů celkem 

Zubrnice 10,58% 11 
Dolní Zálezly 10,71% 27 
Telnice 10,71% 33 
Chlumec 11,37% 263 
Řehlovice 12,33% 68 
Velké Březno 12,63% 125 
Petrovice 12,84% 43 
Chuderov 13,18% 51 
Malečov 13,33% 45 
Libouchec 13,90% 125 
Tisá 14,16% 50 
Ústí nad Labem 14,20% 7 290 
Povrly 14,38% 162 
Ryjice 14,41% 16 
Malé Březno 14,63% 45 
Habrovany 14,85% 15 
Přestanov 15,19% 24 
Velké Chvojno 15,56% 54 
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3.1.3.  
 

3.1.3 Komentář k nezaměstnanosti k 31. 12. 2011  
 
ÚP evidoval k 31. 12. 2011 v okrese Ústí nad Labem celkem 450 volných pracovních míst. 

Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce více než 20 uchazečů o zaměstnání. 

Mezi nejžádanější profese patří obchodní zástupci, pojišťovací, finanční a realitní poradci, 

lékaři, svářeči, kuchaři, řidiči nákladních automobilů atd.. 

 
Přehled vývoje přepočteného počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v letech 2000–2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 Sociálně vyloučené lokality na území města 

 
3.2.1 Sociálně vyloučená lokalita Předlice  

 

Předlice byly k Ústí připojeny v roce 1939 a nyní jsou součástí správního obvodu Město. 

Výše zmíněný monitoring říká, že až do 80. let dvacátého století patřily Předlice k lepším 

čtvrtím. Problém začíná vznikat v 80. letech, kdy se původní obyvatelstvo stěhuje do nových 

sídlišť v jiných částech města a do Předlic se stěhují Romové ze Slovenska a jiných částí Ústí. 

Další Romové se stěhují do Předlic po roce 1989 z jiných potenciálně lukrativních ústeckých 

částí.  

Jádro sociálně vyloučené lokality se nachází na území Nových Předlic a je tvořeno ulicemi 

Prostřední a Marxovou, bloky mezi nimi a Školním náměstím. Tato část města je téměř 

výlučně obývána Romy a jejich počet je odhadován mezi 2 až 3 tisíci.  

Stebno 15,67% 35 
Homole u Panny 16,85% 35 
Chabařovice 17,73% 211 
Tašov 18,87% 10 
Trmice 26,74% 351 
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Sociálně vyloučení obyvatelé žijí také v okrajových částech Předlic v oblasti mezi ulicemi 

Průmyslová a Jateční, kde jejich podíl činí cca 50% a na ulici Sklářská, kde se jejich podíl 

blíží ke 100%. Domy zde vlastní realitní společnosti Spobyt, několik málo činžovních domů 

vlastní Tommi Sever nebo skupina romských rodin, tzv. Moraváci. V této části Předlic se 

nachází i jeden z nejhorších nájemních domů v Ústí nad Labem nazývaný „Prasečák“, ve 

kterém bydlí přibližně 150 lidí. Dům nacházející se v ulici Na Nivách 3313/2 u parkoviště pro 

kamióny vlastní podnikatel Vladimír Joni, který původní skladiště přestavěl na 

vysokokapacitní ubytovací zařízení. 

 

3.2.2 Krásné Březno – sociálně vyloučená lokalita Nový Svět  

 

Lokalita Nový Svět se nachází na území městského obvodu Neštěmice a je tvořena 

ulicemi Matiční, Plaveckou, Svádovskou, Nový svět, 1. Máje a Pekařská. Lokalita je v 

sousedství sídliště Krásné Březno. Lokalitu proslavila Matiční ulice, kam do činžovních domů 

radnice přestěhovala v roce 1994 neplatiče z jiných částí Ústí nad Labem. V roce 1999 zde 

byl 14 postaven 1,8 m vysoký plot oddělující obecní domy pro neplatiče nájemného, obývané 

převážně romskými nájemníky, od domků neromských starousedlíků na druhé straně ulice.  

 

V lokalitě Nový svět žije odhadem 500 osob, na kterých se Romové podílí přibližně 70 

procenty. Jejich počet postupně klesá, neboť řada z nich se stěhuje zejména do Předlic. 

Většina domů v lokalitě patří společnosti Spobyt a několika dalším majitelům. 

 

3.2.3 Lokalita ohrožená sociálním vyloučení – sídliště Mojžíř  

 

V případě lokality Mojžíř můžeme dnes hovořit zatím stále spíše o hrozbě nebo 

počátečním stadiu sociální exkluze. Tato hrozba se však bez odpovídajících opatření může 

velmi rychle stát realitou, jejíž řešení by bylo znatelně obtížnější a nákladnější než nyní. 

Sociálně vyloučená komunita v zóně zahrnuje především romské obyvatelstvo doplněné 

menším počtem sociálně slabých až vyloučených obyvatel jiné (převážně české) národnosti. 

Sídliště Mojžíř nalezneme v městské části Neštěmice. Na sídlišti bydlí Romové, majoritní 

obyvatelstvo, Vietnamci a Ukrajinci v rovnoměrném poměru. Podle odhadů obývají Romové cca 

150 bytů.  
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4. Přehled čerpání sociálních dávek  

 
 

4.1. Čerpání prostředků státní sociální podpory za období leden-prosinec 2010 
 
 
 

Suma dávek v Kč počet vyplacených dávek v ks  

Dávka Rok 2010 

Přídavek na dítě        58 410 872,- 

Sociální příplatek       58 829 655,- 

Rodičovský příspěvek     334 025 325,- 

Příspěvek na bydlení       53 729 661,- 

Dávky pěstounské péče        5 474 201,- 

Porodné       18 746 000,- 

Pohřebné            145 000 ,- 

Celkem     529 360 714,- 
 
 

 
4.2. Čerpání prostředků státní sociální podpory za období leden-září 2011 
 
 

Suma dávek v Kč  Počet dávek v ks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dávka Rok 2010 

Přídavek na dítě              97 757 

Sociální příplatek              31 449 

Rodičovský příspěvek              49 012 

Příspěvek na bydlení              22 192 

Dávky pěstounské péče              1 365 

Porodné              1 424  

Pohřebné                 29 

Celkem           203 228 

Dávka Rok 2011 
Přídavek na dítě 41 046 931,-                                                                                                

Sociální příplatek 11 123 779,- 

Rodičovský příspěvek 228 531 025,- 

Příspěvek na bydlení 54 515 825,- 

Dávky pěstounské péče 4 247 542,- 

Porodné 3 237 000,- 

Pohřebné 205 000,- 

Celkem 342 931 459,- 

Dávka Rok 2011 

Přídavek na dítě                   69 236 

Sociální příplatek 4 508 

Rodičovský příspěvek 36 257 

Příspěvek na bydlení 19 980 

Dávky pěstounské péče 1 097 

Porodné 250 

Pohřebné 43 

Celkem 131 371 
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4.3. Přehled dávek vyplácených statutárním městem Ústí nad Labem – leden – 
prosinec 2010 

 
 
 
Celková vyplacená suma dávek v Kč  

Rok 2010 110770852,-  
 
 
 
 
Celková vyplacená suma  vyplacených 
dávek v Kč – v členění dle typu  2010 

Příspěvek na živobytí 80023399,-  

Doplatek na bydlení 27018313,- 

Mimořádná okamžitá pomoc 3729140,- 
 
 
 
Přehled počtu vyplacených dávek v členění dle obvodů za 
rok  2010 – údaj v ks  

ÚMO PnŽ Dbyd MopZUNV 
Celkem za 

2010 
Město 11576 2915 370 14861 
Severní 
Terasa 3625 1296 170 5091 
Neštěmice 6204 1366 287 7857 
Střekov 2986 950 193 4129 
Celkem  24391 6527 1020 31938 
     
 
 

4.4. Přehled dávek vyplácených statutárním městem Ústí nad Labem – leden – 
prosinec 2011 

 
Celková vyplacená suma dávek v Kč  

2011 164752413,- 
 
Celková vyplacená suma  vyplacených 
dávek v Kč – v členění dle typu  2011 

Příspěvek na živobytí 119275670,- 

Doplatek na bydlení 40378893,- 

Mimořádná okamžitá pomoc 5097850,- 
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Přehled počtu vyplacených dávek v členění dle obvodů za 
rok  2011 – údaj v ks  

ÚMO PnŽ Dbyd MopZUNV 
Celkem za 

2011 
Město 13662 3867 489 18018 
Severní 
Terasa 3878 1474 189 5541 
Neštěmice 8155 2010 466 10631 
Střekov 3950 1609 241 5800 
Celkem  29645 8960 1385 39990 
 
 

4.5. Komentář k čerpání sociálních dávek  

 

Údaje o vyplacených dávkách ze strany Úřadu práce nejsou za čtvrté čtvrtletí toku 

2011 k dispozici. Údaj bude pro potřeby strategie prevence kriminality aktualizován ve chvíli, 

kdy budou relevantní data k dispozici.  Po doplnění údajů může dojít k relevantnímu 

posouzení a meziročnímu srovnání ve výplatě dávek Úřadem práce.  

Evidentní je enormní nárůst celkové výše vyplaceného příspěvku na bydlení, který je 

za osm měsíců roku 2011 vyšší o více než jeden milion korun oproti celkovému objemu 

vyplaceného příspěvku na bydlení za rok 2010.  U doplatku na bydlení vypláceného 

statutárním městem Ústí nad Labem došlo v meziročním srovnání k nárůstu celkového 

objemu vyplacených finančních prostředků o 13,36 mil Kč, což je meziroční nárůst o 49%.  

Důvodem takto vysokého nárůstu je dle pracovníků města především nárůst počtu 

ubytovaných osob na ubytovnách a vysoká kompenzace jejich nákladů na bydlení. Kapacity 

na ubytovnách jsou v zásadě naplněné, bez možnosti ubytování dalších rodin, přicházejících 

především ze sociálně vyloučených lokalit. Důležitým faktorem je také výše plateb za bydlení 

v soukromých ubytovnách. Meziroční nárůst objemu vyplaceného příspěvku na živobytí je 

ovlivněn především vyšším využitím institutu veřejné služby.  

 

5. Přehled subjektů zapojených do systému prevence  
 

5.1. Městská policie  
 

Městská policie v rámci své preventivní činnosti zajišťuje:  poskytování poradenské 

činnosti jak se zachovat, když se občan stane obětí nezákonné činnosti a jak tomuto riziku 

předcházet;  zajišťuje a provádí dopravní výchovu (teorie+praxe) pro děti základních škol a 

mateřských školek a to ve svém vlastním zařízení, kde má k dispozici správní budovu, 
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dopravní a sportovní hřiště· soutěže; besed;  každý rok v letních měsících pro děti týdenní 

pobyt na dětském táboře;· semináře pro děti se zaměřením na porušování občanského soužití -  

týrání dětí a starších lidí - násilí mezi dětmi -  rasismus a xenofobii -  drogovou oblast.  

 
5.2. Akční skupina Primátora pro řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách  
 

Akční skupinu pravidelně svolává primátor města. Ve skupinách se schází klíčové 

organizace, které jsou relevantní k řešení různých problémů spojených s existencí sociálně 

vyloučených romských lokalit odbory životního prostředí, stavební, investiční, SPOD, krajská 

hygienická stanice, MP, PČR, Cizinecká policie, NNO, Agentura pro sociální začleňování a 

dle potřeby i další. Skupina se zaměřuje na hledání společných postupů řešení některých jevů 

v SVL. Jde zejména o otázky bezpečnosti a pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, ale 

také o rozšíření a optimalizaci sociálních a dalších služeb.  

 

5.3. Neziskové organizace  
 

V rámci realizace projektů prevence kriminality ve městě Ústí nad Labem hrají 

významnou roli neziskové organizace. Přehled neziskových organizací a projektů zaměřených 

na prevenci kriminality je zpracován v dokumentu města Ústí nad Labem - 4. komunitní plán 

péče o občany města Ústí nad Labem.  

  

6. Přehled opatření prevence kriminality  na léta 2012-2015  
 

 
Opatření č. 1: Zapojení města Ústí nad Labem do aktivit Agentury pro sociální 

začleňování v sociálně vyloučených romských lokalitách, a to formou zapojení do činnosti 

připravované pracovní skupiny BEZPEČNOST, tzv. Lokálního partnerství.  

 

Opatření č. 2: Kvalitativní rozvoj provozu městského kamerového systému a jeho další 

územní rozšiřování.  

 

Opatření č. 3: Prohlubování a rozšiřování spolupráce s neziskovými organizacemi, 

školami a dalšími institucemi za účelem  zefektivňování prevence kriminality. 

 

Opatření č. 4: Metodická a finanční podpora projektů a programů neziskových 

organizací, škol a dalších institucí zaměřených na prevenci kriminality 
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Opatření č. 5:  Vyhodnocení využití jednotlivých školních sportovišť a podpora projektů 

zaměřených na rozvoj jejich smysluplného využití po ukončení vyučování.  

 

Opatření č. 6:  Průběžný monitoring naplňování cílů a opatření s přesahem do oblasti 

prevence kriminality, které jsou definovány v rámci Komunitního plánu péče o občany 

města Ústí nad Labem do roku 2013, včetně aktivní spoluúčasti na jeho revizi a přípravě 

na další období 2014 – 2017 

 

Opatření č. 7: Rozvíjení systému informačního metodického a vyhodnocovacího 

charakteru  

  

Opatření č. 8: Podpora činnosti Akční skupiny primátora pro řešení aktuální situace 

v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ústí nad Labem 

 

Opatření č. 9 Zapojení pracovníků VPP a Veřejné služby v jednotlivých městských 

obvodech do aktivního působení v rámci prevence kriminality.  

 

7. Plán aktivit prevence kriminality na rok 2012  
 

Plány aktivit na kalendářní rok budou aktualizovány vždy jednou ročně na základě 

identifikovaných rizik a potřeb a to komisí rady města pro prevenci kriminality.  

 

Plán aktivit prevence kriminality na rok 2012:  

 

1. Přednášková činnost městské policie Ústí nad Labem  

Popis:.  Realizovat komplexní sérii přednáškové činnosti projektu „Právo na každý den“ na 

všech základních školách, a to v rámci vyučovacích hodin zařazených do běžné základní 

výuky převážně pro žáky II.stupně. 

Příprava a realizace seminářů a přednášek pro rizikové skupiny obyvatelstva - senioři, 

zdravotně a pohybově postižené děti i dospělí, děti předškolního věku (mateřské školky) – 

zaměřených na bezpečný pohyb po městě a ochranu svého soukromí.   

Termín: leden - prosinec 2012 

Předpokládané náklady: 2.100.000,- Kč 
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Zdroje financování: Statutární město Ústí nad Labem, Městská policie Ústí nad Labem 

Odpovědné subjekty: Městská policie ústí nad Labem 

 

2. Zapojení škol, školských zařízení a neziskových organizací do městského projektu 

prevence kriminality 

Popis: Motivovat a oslovit ke spolupráci a realizaci projektů v rámci prevence kriminality ve 

městě Ústí nad Labem zástupce mateřských škol, základních škola neziskových organizací. 

Nabídnout jim možnost zapojení se do městského programu prevence kriminality v oblasti 

sociální prevence.   

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: max. 300.000,- Kč  (v rámci spolufinancování projektů a podpory 

projektů z fondu primátora města)  

Zdroje financování: Ministerstvo vnitra, statutární město Ústí nad Labem  

Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality, koordinátor prevence 

kriminality města Ústí nad Labem  

 

3. Činnost Akční skupiny primátora pro řešení aktuální situace v sociálně vyloučených 

lokalitách na území města Ústí nad Labem 

Popis: Akční skupina primátora se zaměřuje na hledání společných postupů řešení některých 

jevů v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ústí nad Labem. Jde zejména o otázky 

bezpečnosti a pořádku v SVL, ale také o rozšíření a optimalizaci sociálních a dalších služeb.    

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: bez vniku finančních nákladů  

Zdroje financování:  

Odpovědné subjekty: Primátor statutárního města Ústí nad Labem, relevantní odbory 

MmÚnL (sociální, stavební, životní prostředí), Krajská hygienická stanice, Městská policie, 

Policie ČR, neziskové organizace 

 

4. Příprava projektu zaměřeného na realizaci služeb chybějící v systému eliminace 

kriminality ve městě Ústí nad Labem  

Popis:.  Příprava projektu zaměřeného na řešení prevence kriminality v oblastech 

definovaných např. v evaluaci činnosti vládní agentury pro sociální začleňování v romských 

lokalitách – terénní služby pro osoby bez přístřeší, programy pro děti rodičů závislých na 
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alkoholu,  osoby závislé na alkoholu a výherních automatech a další cílové skupiny, které 

svým chováním významně ovlivňují možný nárůst kriminality. 

Termín: leden - červen 2012 

Předpokládané náklady: Příprava projektu bude bez finančních nákladů 

Zdroje financování: bez finančních nákladů na realizaci  

Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality,  koordinátor prevence 

kriminality města Ústí nad Labem, odbor strategického plánování a rozvoje MmÚnL,  

 

5. Monitoring naplňování cílů a opatření s přesahem do oblasti prevence kriminality, 

které jsou definovány v rámci Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem  

Popis: V rámci této aktivit bude vypracován podrobný přehled všech organizací a projektů 

realizujících projekty s přesahem do systému prevence kriminality ve městě Ústí nad Labem. 

Bude zpracována průběžná zpráva o naplňování těchto aktivit vzhledem k prevenci 

kriminality.   

Termín: leden – prosinec 2012 

Předpokládané náklady: Příprava projektu bude bez finančních nákladů 

Zdroje financování: bez finančních nákladů na realizaci  

Odpovědné subjekty: Komise rady města pro prevenci kriminality, koordinátor prevence 

kriminality města Ústí nad Labem 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 22. 6. 2012 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 Ing. Vít Mandík Ing. Václav Křeček 
     primátor Statutárního města předseda Komise pro prevenci  

Ústí nad Labem kriminality 



MINISTERSTVO VNITRA  
odbor prevence kriminality 
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ZÁSADY 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu 

prevence kriminality  v roce 2012 (dále jen „Zásady“) 
 
 

Program prevence kriminality (dále jen „Program“)  je v roce 2012  realizován na základě 
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen „Strategie“) 
schválené usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011.  

Program realizují kraje, obce a hl. m. Praha. Kraj v rámci Programu bude svým projektem 
řešit problém na území celého kraje nebo jeho části a žadatelem o dotaci bude výhradně 
kraj. Obce budou řešit svůj lokální bezpečnostní  problém a žadatelem bude obec. Hl. m. 
Praha bude mít postavení kraje a bude žadatelem o dotaci na celopražské projekty, městské 
části budou mít postavení obcí a budou žadatelem o dotaci. 

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu 
Ministerstvo vnitra (dále jen „kapitola MV“) na základě usnesení vlády České republiky ze 
dne 25. července 2007 č. 841.  

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu v roce 2012 tyto Zásady.  

Čl. 1 

Vymezení účelu a výše poskytnutí finančních prostředků 

(1) Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené 
s realizací projektů v rámci Programu, a to dle strategických cílů a priorit obsažených ve 
Strategii. Poskytovány jsou formou dotací na projekty a to v souladu se zákonem                    
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 7 písm. d) a § 14) a podle těchto 
Zásad.  

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na 
omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude 
dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. 
Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské  
a lokální úrovni a přispívají  tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

(2) Příjemcem dotace je žadatel, kterým může  být kraj  nebo obec. Dotace jsou určeny 
na projekty neinvestiční i investiční, součástí jednoho projektu předkládaného krajem nebo 
obcí však nemohou být současně výdaje neinvestiční a investiční. 

(3) V případě investičních výdajů jsou kraj nebo obec povinny postupovat podle vyhlášky             
č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku.  

(4) Investiční dotace krajům nebo  obcím jsou poskytovány v rámci programu Ministerstva 
vnitra č. 114050 Podpora prevence kriminality s podprogramem č. 114051 Pořízení, obnova    
provozování majetku v oblasti prevence kriminality. Programová dokumentace programu       
č. 114050 schválená Ministerstvem financí umožňuje předkládat pouze projekty, jejichž 
obsahová náplň je v souladu se schválenými parametry. Podrobnosti k jednotlivým 
parametrům jsou součástí přílohy č. 1 Zásad:  

a) kamerové soubory,  
b) mobilní kamerové soubory,  
c) rozšíření kamerového souboru,  
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d) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, 
e) mříže, 
f) osvětlení rizikových míst, 
g) oplocení rizikových míst, 
h) software-grafické soubory, 
i) hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, 
j) soupravy pro sport, 
k) sportovní hřiště a plácky. 

Investiční dotace budou krajům a obcím poskytnuty z kapitoly MV po splnění podmínek 
daných § 3 aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb. a dle interního aktu řízení vydaného 
odborným útvarem pro programové financování a správcem programu (postup viz Čl. 3 
písm. B Zásad). Prostředky dotace na investiční projekty krajům nebo obcím jsou 
uvolňovány prostřednictvím účtu u vybrané banky. Podrobnosti o podmínkách poskytnutí 
dotace budou stanoveny ve vydaných Rozhodnutích o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu (dále jen „Rozhodnutí“).  

(6) Na poskytnutí dotace není právní nárok1.  

(7) Dotace nebude poskytnuta: 

a) jestliže žadatel v Programu nerespektuje strategické cíle a priority Strategie, 

b) pokud žadatel neprovedl za minulé období jako příjemce dotace s poskytovatelem 
vypořádání v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 
Sb., § 7 nebo § 8.  

c) Na dofinancování jiných aktivit žadatele, zejména ve vztahu k ESF a IPRM2  

(8)  Dotaci  také nelze  poskytnout na:  

a) projekty z oblasti sociální prevence – na primární úrovni na školách a školských 
zařízeních  (tyto projekty jsou zajišťovány v rámci dotačních titulů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy),  

b) projekty protidrogové prevence (jsou zajišťovány především prostřednictvím Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky),  

c) projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,  

d) mzdy – výjimku tvoří: 

- projekty z oblasti sociální prevence, na které nemůže dodavatel projektu čerpat 
finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. není registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),  

- odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu3 formou dohody         
o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále  jen „DPČ“) 
na dobu určitou (po dobu plnění projektu)4, 

                                                 
1 § 14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 
2 ESF = Evropské strukturální fondy, IPRM = Integrované plány rozvoje měst 
3 Při uzavírání dohod postupuje příjemce dotace v souladu se zákoníkem práce – zákon č. 262/2006 Sb.. 
4 Oprávněné mzdové výdaje, a to i jako součást dodávaných (fakturovaných) služeb, musí odpovídat nominálním 
mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem. 
Nesmí však přesáhnout obvyklou výši  v daném místě a čase a musí se řídit podle příslušných právních předpisů, 
které určují zařazení pracovníků do platových tříd podle profesí a katalogu prací,  platových a mzdových tarifů. 
V případě příspěvkových organizací se výše těchto nákladů řídí příslušným právním předpisem upravujícím platy 
v těchto organizacích, část šestá hlava III zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
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e) provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů, výdaje 
na kancelářské potřeby apod.). Výjimka je možná  ve zvlášť odůvodněných případech, 

f) nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem a vybavení nesloužící 
k preventivním účelům (např. zbraně či donucovací prostředky ve smyslu § 52 zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů anebo 
donucovací prostředky ve smyslu § 18 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii             
ve znění pozdějších předpisů),   

g) pojištění majetku a osob,5 

h) motivační odměny vyplácené v penězích,   

i) nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing,  

j) financování podnikatelských a výdělečných aktivit, 

k) úhradu cest a stáží do zahraničí, 

l) výdaje na pohoštění a dary, 

m) ceny do soutěží v hodnotě převyšující Kč 500 za jednu cenu určenou pro jednu osobu. 

 
(9) Pořizované technické výrobky musí odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.   
 

Čl. 2                            
A.  Podmínky pro poskytnutí dotace  

(1)  Ministerstvo vnitra  zveřejní na svých internetových stránkách výzvu k podání Žádosti     
o dotaci na Program prevence kriminality – do 23. prosince 2011. 

(2) Kraj nebo obce, které se chtějí dotačního řízení zúčastnit,  jsou povinny plnit podmínky 
stanovené Strategií pro zařazení kraje nebo obce do systému prevence kriminality na krajské  
nebo lokální úrovni:  

- zajistit institucionální předpoklady k realizaci Programu (vytvoření komise/pracovní 
skupiny prevence kriminality, pověření pracovníka zodpovědného za prevenci 
kriminality/manažera), 

- zpracovat Program pro rok 2012, 

-  kraje zpracují Koncepci prevence kriminality na období 2013 až 2016 - do 30. listopadu 
20126. Společně s Programem pro rok 2012 zašlou na odbor prevence kriminality čestné 
prohlášení o zpracování koncepce, 

- obce zpracují, kromě Programu pro rok 2012, plán komplexního řešení problému (např. 
plán preventivních aktivit na 2 - 4 roky). 

(3) Podmínky  pro poskytnutí dotace na Program jsou: 

a)  Žádost může do dotačního programu předložit každá obec (bez ohledu na počet 
obyvatel) nebo kraj.  

                                                                                                                                                         
 
5  Vyjma zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Vyhláška     
   č. 125/1993 Sb.). 
6 Je přípustná i Koncepce na léta 2012 až 2015, a to v závislosti na rozhodnutí, které kraj učiní v samostatné 
působnosti. 
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 Obce předkládají Žádosti na kraj (KÚ) ve stanoveném termínu  - do 15. února 2012       
(rozhoduje razítko pošty nebo podatelny příslušného KÚ).  

 Žádost musí být podána na předepsaném formuláři uvedeném v příloze č. 2 Zásad, 
v písemné podobě v počtu 1 originál + 2 kopie v písemné podobě a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD. V elektronické podobě je formulář Žádosti k dispozici na 
webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/programy-
prevence-kriminality.aspx.  

 
  Kraj shromáždí Žádosti obcí a provede hodnocení projektů podle předem stanovených          

a zveřejněných kritérií přijatelnosti (v příloze č. 7). 
 
b)  Pokud zpracovává Žádost kraj, projde krajský/é  projekt/y stejným bodovým hodnocením 

jako u obcí. Kritéria hodnocení projektů  jsou uvedena v příloze č. 7.  
 
c)   Kraj zpracuje seznam Žádostí obcí a kraje obsahující projekty, které dosáhly požadované 

výše bodového hodnocení, a seznam Žádostí obcí a kraje, které byly vyřazeny. O svém 
hodnocení provede písemný záznam dle kriterií zveřejněných v příloze č. 7.  

 
Na odbor prevence kriminality MV zašle kraj písemný záznam o svém posuzování, oba 
seznamy Žádostí včetně 1x originálu a 1 kopie všech Žádostí obcí a kraje (Program, 
projekty, včetně povinných příloh) v písemné podobě a v elektronické podobě na CD 
nebo DVD  -  do 12. března 2012 (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny Ministerstva 
vnitra).  
Adresa pro doručení Žádosti je: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad            
Štolou 3,170 34  Praha 7.  

 
d)   Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele a ředitelem krajského 

ředitelství Policie ČR (u krajů) nebo vedoucím místně příslušného územního odboru       
(u obce)  Policie ČR a  musí být opatřena  razítky žadatele a Policie ČR.  

 
e)   V případě investičních požadavků, musí Žádost obsahovat ve vyplněném formuláři 

Dílčího projektu (příloha č. 3) u kolonky ISPROFIN - EDS, hodnotu ANO. Podrobnosti 
upravující investiční proces jsou uvedeny v Čl. 3, kapitola B Zásad. 

   
f)    Žádost zahrnuje požadavek na celkové náklady na Program, z toho požadovanou dotaci 

na projekty a minimální výši finanční spoluúčasti žadatele o dotaci. Garance finanční 
spoluúčasti žadatele dotace, případně jiného subjektu odlišného od státu, je ve výši 
minimálně 10% z celkových nákladů na jednotlivé projekty i celkově na Program. 

  
(4) Žádost musí obsahovat povinné přílohy: 

a) stručnou bezpečnostní analýzu a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů kraje 
nebo obce, které budou řešeny v rámci Programu s odkazem na priority stanovené ve 
Strategii nebo Koncepci prevence kriminality kraje, u obce v plánu preventivních aktivit 
obce, 

b) doklad o schválení Programu zastupitelstvem nebo radou  kraje či obce,  

c) čestné prohlášení kraje, že bude zpracována Koncepce prevence kriminality na období 
2013 až 2016 a zaslána na odbor prevence kriminality - do 30. listopadu 2012;  

d) u projektů  z oblasti situační prevence stanovisko Policie ČR, 

e) u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů (Čl. 1, bod 5 - 
parametry a,b,c) popis projektu zpracovaný  v souladu s Rozšiřujícími podmínkami pro 
zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského 
kamerového dohlížecího systému (dále jen Rozšiřující podmínky), které jsou obsaženy 
v příloze č. 5 Zásad, 

http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx
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f) u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť garanci žadatele           
o  zajištění sociální práce s cílovou skupinou  projektu včetně jejího popisu. 

 

(5) Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a přílohy a musí být formálně 
správně vyplněna. Žádosti předložené po určeném termínu nebo Žádosti s formálními 
nedostatky nebudou do dalšího řízení zařazeny.  

(6) Žádosti krajů a obcí posuzuje hodnotící komise Republikového výboru pro prevence 
kriminality (dále jen „RVPPK“) a navrhuje výši dotace. Po schválení dotací RVPPK zasílá 
odbor prevence kriminality odbornému řídícímu útvaru Ministerstva vnitra (ekonomický 
odbor). Žádost o uvolnění účelových prostředků státního rozpočtu příslušnému příjemci 
dotace.  

(7 ) Vyrozumění o schválení  a také o neschválení dotace  na  projekty a celý Program  
sděluje  žadateli  odbor prevence kriminality  písemně. Důvody  neschválení  projektu  se  
nesdělují a předložené  projekty  se  žadatelům nevracejí.   

Informace  o  poskytnutých dotacích  budou  zveřejňovány  na  webových  stránkách 
Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx.   

(8) Poskytnutí dotace kraji nebo obci bude realizováno v souladu s rozpočtovými pravidly 
(zákon č. 218/2000 Sb.), a to písemným Rozhodnutím, kterým budou stanoveny veškeré 
podmínky dotace, jak časové, tak věcné a finanční.  

(9) Vydané Rozhodnutí obsahuje náležitosti a podmínky ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 
Sb. Za porušení rozpočtové kázně se považuje neoprávněné použití peněžních prostředků 
státního rozpočtu (§ 44 odst.1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.  Případné porušení 
stanovených podmínek bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle        
§ 44a odst. 4 písm. c) téhož zákona. Správu odvodů za porušení kázně a penále vykonávají 
územní finanční orgány podle daňového řádu. V případě stanovení podmínek 
poskytovatelem dle  §14 odst. 5 téhož zákona (méně závažné podmínky), bude jejich 
porušení postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle  § 44a odst. 4 písm.      
a) téhož zákona. Termín dokončení realizace projektu uvedený v Rozhodnutí musí být 
dodržen – nejpozději do 31. prosince 2012. 

(10) Konečným příjemcem dotace a realizátorem projektu je vždy žadatel, tedy kraj nebo 
obec. Poskytnutou dotaci nemůže kraj nebo obec dále převést jako dotaci jinému subjektu 
(právnické nebo fyzické osobě). Pokud kraj nebo obec  vyberou jako dodavatele služby při 
řešení dílčího projektu nestátní neziskovou organizaci (popř. jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu), realizuje financování tohoto projektu objednávkou (smlouvou) za úhradu (uhradí ji na 
základě fakturace). V případě, kdy příjemce dotace vybere k zabezpečení projektu 
dodavatele služby, jsou náklady na  DPP, DPČ nebo mzdové náklady na  realizaci projektu 
součástí fakturovaných služeb7. Jestliže kraj nebo obec realizují projekt samy, pak uzavírají 
příslušné pracovní smlouvy nebo dohody přímo s konkrétními pracovníky. 

(11) Vlastní podíl kraje nebo obce, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní 
subjekt, musí činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů na jednotlivý dílčí 
projekt. V případě neplnění podílu je příjemce dotace povinen část neoprávněně čerpané 
dotace vrátit zpět do státního rozpočtu.  

 (12) Změnu účelu, na který byla dotace poskytnuta, může v rámci původního projektu 
výjimečně v odůvodněných případech povolit RVPPK na základě písemné žádosti a řádného 
zdůvodnění požadované změny. Pokud RVPPK změnu účelu neschválí a realizátor změnu 
přesto provede, bude neoprávněně čerpaná část dotace vrácena zpět do státního rozpočtu, 

                                                 
7 Za podmínek stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Čl. 2, kapitola B. odst. 5 těchto Zásad.  

http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx


 6  

a to včetně možné penalizace za neoprávněné použití těchto prostředků. V rámci investiční 
dotace požadavek na změnu účelu nelze uplatňovat. 

(13) Žádost o změnu účelu dotace musí být podána na odbor prevence kriminality nejpozději 
do 30. září 2012. Vyrozumění o schválení nebo zamítnutí požadované změny bude 
předkladateli sděleno písemně. V případě schválení změny bude vydáno nové Rozhodnutí.  

(14) Změnu rozpočtu projektu stanoveného ve vydaném Rozhodnutí8, která však nebude 
současně změnou účelu projektu, je možno realizovat výhradně na základě nově vydaného 
Rozhodnutí. Z tohoto důvodu bude změna rozpočtu povolována pouze ve výjimečných 
případech na základě písemné žádosti a  podrobného zdůvodnění. Žádost o změnu rozpočtu 
musí být podána na odbor prevence kriminality nejpozději do 30. září 2012.  

(15) V případech kdy schválený projekt nebude ve stanovené lhůtě realizován, jsou kraj nebo 
obec povinny o tom okamžitě písemně informovat odbor prevence kriminality včetně řádného 
zdůvodnění.                                                                                                                                                                                        

B)  Limity a kritéria pro poskytnutí dotace  

V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nejčastěji požadovaných dotací 
na projekty stanovují následující maximální a minimální limity a kritéria. 

(1) Pro investiční dotace se stanovují minimální celkové náklady na projekt převyšující 
částku 40 000,- Kč  včetně DPH.  

(2) Vybudování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) – I. etapa 
(zahájení)  max. Kč 1 000 000; v  případě měst s  počtem obyvatel nad 70 tisíc  - max. Kč 
1 500 000. 

(3) Rozšíření MKDS o kamerové body max. Kč 350 000; v případě měst s počtem obyvatel 
nad 70 tisíc - max. Kč 550 000; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií 
ČR. 

(4) Vybavení sportovních areálů (např. skate + in line) - max. Kč 300 000. 

(5) Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů: 

a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí  ve výši 
max. Kč 250 /1 hodinu vykonané práce,  

b) psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce 
specializovaných činností ve výši max. Kč 500 / 1 hodinu vykonané práce.  

Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním 
roce nebo u DPČ  v limitu max. 600 hodin / rok. 

(6) Příspěvek na náklady na pobyty  max. Kč 300 / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).  

 

Čl. 3 

Způsob poskytnutí dotace a nakládání s finančními prostředky dotace 

A/ Neinvestiční dotace 

(1) Kraj provede kontrolu úplnosti a správnosti Žádosti a hodnocení projektů podle 
stanovených kritérií přijatelnosti. Všechny žádosti zašle ve stanoveném termínu na odbor 
prevence kriminality – viz  Čl. 2, kapitola A,odst. 3 c).  

                                                 
8 Např. změnu v rozpisu položek. 
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(2) Odbor prevence kriminality vydává dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech písemné Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
pro rok 2012 (dále jen Rozhodnutí), které stanovuje veškeré podmínky poskytnutí dotace. 
Odbor prevence kriminality požádá odborný řídící útvar MV (ekonomický odbor) o uvolnění 
účelových prostředků státního rozpočtu otevřením limitu na příslušném výdajovém účtu            
a žádost doloží vydanými rozhodnutími. Současně požádá odbor účetnictví a statistiky            
o převod finančních prostředků na účet kraje, místně příslušnému z hlediska krajského 
uspořádání. Převod finančních prostředků je realizován na základě doloženého platebního 
poukazu k převodu finančních prostředků a přílohu tvoří kopie Rozhodnutí. 

(3) Odbor prevence kriminality zašle originály vydaných Rozhodnutí jednotlivým příjemcům 
dotace (kraji nebo obcím).  Kopie Rozhodnutí týkající se projektů obcí zašle příslušným 
krajským úřadům, které v souladu se zákonným ustanovením9 a vydaným Rozhodnutím 
převedou příjemcům finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem vnitra.  

Odbor prevence kriminality informuje dopisem hejtmana a ředitele Krajského ředitelství 
Policie ČR  o výši poskytnutých dotací kraji nebo obcím v příslušném kraji. 

(4) Vydaným Rozhodnutím jsou stanoveny veškeré podmínky poskytnutí dotace. Případné 
nedodržení stanovených podmínek je neoprávněným použitím peněžních prostředků 
státního rozpočtu – porušením rozpočtové kázně (§ 3 písm. e/ zákona č. 218/2000 Sb.) se 
všemi důsledky (§ 44a zákona č. 218/2000 Sb.). Termín dokončení realizace projektu 
uvedený v Rozhodnutí musí být dodržen – nejpozději do 31.12.2012. 

(5) Příjemce dotace je v souladu s § 14 odst. 10 povinen ji s poskytovatelem vypořádat 
v rámci finančního vypořádání § 75. Podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a v souvislosti s tvorbou nároků z nespotřebovaných výdajů 
prověří  stav rozpracovanosti projektů, a to ke dni 30. listopadu 2012. V případě zjištění, že 
projekt není realizován či poskytnuté prostředky na schválený projekt nebudou již využity, 
zajistí  příjemce dotace vrácení nevyužitých prostředků na účet kraje spolu s písemným 
avízem. které bude obsahovat údaje k identifikaci platby (ČO obce, číslo rozhodnutí, výši 
platby, popř. další údaje). Kraj tyto prostředky převede v termínu do 15. prosince 2012 na 
účet poskytovatele dotace č. 5805-3605881/0710.  Finanční prostředky budou tvořit nároky 
nespotřebovaných výdajů v následujícím účetním období k využití v Programu prevence 
kriminality. 

B. Investiční dotace10 

(1) Investiční dotaci lze kraji nebo obci poskytnout pouze v rámci schváleného programu 
114050 a v rámci jím stanovených parametrů (viz příloha č. 1 Zásad).  

 (2) Výši dotace schvaluje RVPPK na základě návrhu hodnotící komise. Oznámení                
o schválení dotace kraji nebo obci neznamená  automaticky nárok na její udělení. 
  
 (3) Žadatel – účastník programu –  předloží prostřednictvím odboru prevence kriminality   
správci programu Žádost o registraci akce (investiční záměr), jehož vyhotovení je v souladu 
s dokumentací programu (§ 3 aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb.), předkládá formulář 
ISPROFIN – EDS, v listinné i elektronické podobě, a v případě, že nejde o stavební investici, 
dokládá se i Specifikační list. Žadatel dokládá zápis zastupitelstva nebo rady o schválení 
projektu a spoluúčasti. V případě stavební investice žadatel dokládá výpis z katastru 
nemovitostí s prohlášením, zda se nezměnily vlastnické vztahy. Obsah investičního záměru 
akce se předkládá v návaznosti na § 5, odst. 4 aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb., a to 
v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky, (dle interního aktu řízení vydaného správcem programu pro 
                                                 
9 §19 Zákona č.218/2000 Sb. 
10 Dle aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku. 
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daný rok). Po kontrole předložených podkladů odborem prevence kriminality  jsou tyto 
postoupeny správci programu k posouzení s  doplněným formulářem ISPROFIN - EDS, který 
je vložen na portál resortního evidenčního systému.  
 
(4) Příjemce dotace dokládá s žádostí o registraci akce výpis ze systému ARES11 
(Automatizovaný registr ekonomických subjektů) a je povinen ve formuláři ISPROFIN  - EDS 
uvést adresu totožnou s údaji v něm uvedenými.   
 
(5) Investiční záměr akce, který je neúplný, případně nesprávně a nepřesně  vyplněn, bude 
zasílán  zpět k přepracování, případně může být důvodem pro neposkytnutí dotace. 
 
(6) Pokud z investičního záměru akce vyplyne, že není splněn původní účel dotace, nebude 
dotace poskytnuta. 
 
(7) Po posouzení a schválení podkladů je vydána „Registrace akce“, která je zaslána 
realizátorovi akce. Na základě a v souladu s touto „Registrací akce“ bude účastník programu 
postupovat podle „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na 
financování akcí programu“ vydaných správcem programu pro daný rok za současného 
dodržení postupů podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platných předpisů a Zásad pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu. V souladu s touto registrací může účastník zahájit 
zadávání jednotlivých veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona          
č. 137/2006 Sb., v platném znění, při dodržení stanovených parametrů (časových, finančních 
a věcných) uvedených v  „Registraci akce“ s tím, že na základě požadavku Ministerstva 
financí č.j.19/106253/2011-191 ze dne 2. prosince 2011 účastník nesmí použít smluvní 
podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčí hodnotící kritérium         
a nesmí použít náhodný výběr provedený losem za účelem omezení počtu zájemců v užším 
řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
Po ukončení výběrového řízení, v případě, že nedojde ke změně parametru či snížení 
celkové ceny díla, uzavře  kraj nebo obec smluvní dokument a předloží žádost o vydání 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k žádosti připojuje originál smlouvy o dílo nebo ověřenou 
kopii ve dvou vyhotoveních  spolu se  vstupními údaji podle přílohy č. 2 aktualizované 
vyhlášky č. 560/2006 Sb. se Specifikačním listem  nestavební movité akce odboru prevence 
kriminality. V případě změny parametru věcného, časového nebo finančního (např. 
v důsledku snížení celkové ceny díla) následkem výběrového řízení po vydání Registrace 
akce musí realizátor požádat o změnu registrace a to před uzavřením smluvního dokumentu. 
Jestliže budou podkladové materiály neúplné, nesprávné, nekvalitní nebo nepřesné, budou 
zasílány zpět k doplnění a k přepracování. Tato skutečnost může být důvodem pro 
neposkytnutí dotace. Po odsouhlasení  věcně správných doložených podkladů jsou tyto 
postoupeny správci programu. 

(8) V případě, že z výběrového řízení vyjde konečná částka realizace akce nižší, než je 
částka stanovená v Registraci akce, příjemce požádá o změnu registrace (předložením 
žádosti o změnu registrace akce se zdůvodněním změny, formuláře ISPROFIN – EDS 
v listinné i elektronické podobě obsahující změnu parametru včetně „Specifikačního listu 
nestavební movité akce“- před uzavřením smluvního dokumentu (Smlouvy o dílo). Výše 
dotace nebude zachována v původní předpokládané výši. Na snížení oproti registrované akci 
se bude  stejnou měrou podílet státní rozpočet (systémová dotace) i účastník programu 
(vlastní zdroje kraje nebo obce). Přitom musí být zachována podmínka minimální spoluúčasti 
ve výši 10%. Pokud příjemce dotace nepožádá o změnu registrace, nebude se státní 
rozpočet podílet na systémové dotaci stejnou měrou, spoluúčast státního rozpočtu se 
v tomto případě sníží o celý rozdíl. 

                                                 
11 zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 
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(9) V případě, že z výběrového řízení vyjde konečná částka realizace akce vyšší, než je 
částka stanovená v Registračním listu akce, výše dotace se nemění. Zvýšené náklady oproti 
registrované akci je povinen účastník akce (kraj  nebo obec) krýt z vlastních zdrojů. 
 
(10) Po kladném posouzení podkladových materiálů správcem programu je vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce…. (dále jen „Rozhodnutí“). Nedílnou součástí 
uvedeného Rozhodnutí jsou závazné „Podmínky poskytnutí dotace na financování akce“ 
v období do ukončení akce, které musí být dodrženy. Na základě vydaného Rozhodnutí je 
vydán Pokyn k nastavení rozpočtového limitu tzv. limitka, na jejímž základě je možné otevřít 
bankovní účet u UniCredit Bank a po dokončení díla a předložení faktury bude poskytnuta 
dotace ze státního rozpočtu realizací úhrady ve výši schválené dotace. Nedodržení 
podmínek dotace  je  kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně (§ 3 písm. e zákona         
č. 218/2000 Sb.)  se všemi důsledky (§ 44a  zákona č. 218/2000 Sb.) je realizováno 
odvodem  do státního rozpočtu a ze strany místně příslušného finančního úřadu je vyměřeno 
penále. 

(11) V případě, že účastník programu není schopen realizovat akci v souladu s obsahem  
Registračního listu akce nebo Rozhodnutí, musí neprodleně o tomto zjištění informovat 
správce programu (prostřednictvím odboru prevence kriminality) a současně předložit  
žádost o změnu Registrace akce nebo Rozhodnutí se zdůvodněním.  

(12) U realizace stavební investiční akce, předkládá kraj nebo obec dokumentaci v souladu 
s ustanovením § 3 aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb. a současně se řídí metodickým 
návodem, kterým se upravuje postup při přípravě a schvalování podkladů k zabezpečení 
financování stavebních investičních akcí v rámci financování programu reprodukce majetku 
vydaným Sbírkou interních aktů řízení vrchního ředitele sekce majetku a investic Ministerstva 
vnitra, částka 2 ze dne 22. ledna 2007.  

(13) Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté formou dotace je možno použít 
v termínu nejpozději do 31. prosince 2012, pokud vydané Rozhodnutí (dle § 14 zákona        
č. 218/2000 Sb.) nestanoví jinak. Prostředky dotace podléhají finančnímu vypořádání vztahů 
se stáním rozpočtem (viz Čl. 5 a Čl. 6).  

(14) Změna účelu, na který byla dotace poskytnuta, je nepřípustná. Pokud příjemce dotace 
změnu účelu provede, budou vynaložené rozpočtové prostředky poskytnuté dotace 
kvalifikovány jako neoprávněné použití rozpočtových prostředků podle § 44 odst. 1 zákona   
č. 218/2000 Sb. Následně bude zahájeno řízení o odnětí dotace v souladu s ustanovením     
§ 15 zákona č. 218/2000 Sb. a příjemce dotace za porušení rozpočtové kázně je povinen 
prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně podle § 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. V souladu s ustanovením § 15 zákona     
č. 218/2000 Sb. může být zahájeno řízení o odnětí dotace, a to v případě, došlo-li  po vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace k vázání prostředků státního rozpočtu nebo došlo-li ke 
zjištění, že údaje, na jejichž základě byla vydána dotace, byly neúplné nebo nepravdivé, 
nebo došlo-li ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, pokud již nedošlo 
k porušení kázně.  

(15) V případech, kdy příjemce dotace zjistí, že schválený projekt nebude ve stanovené lhůtě 
realizován, jsou kraj nebo obec povinny o tom do 30. září 2012 písemně informovat odbor 
prevence kriminality, včetně zdůvodnění.  

(16) Po realizaci akce  předkládá realizátor akce odboru prevence kriminality v termínu 
uvedeném v Rozhodnutí Žádost o závěrečné vyhodnocení investiční akce, dále předloží 
aktualizaci formuláře ISPROFIN - EDS s uvedením skutečné ceny díla a Specifikační list 
nestavební movité akce. Do formuláře ISPROFIN - EDS  poznámky zhodnotí průběh akce, 
splnění cílů či  dosažení účelu díla. S uvedenými podklady dokládá fakturu za dílo 
s protokolem převzetí díla a výpisy bankovních účtů z UniCredit Bank a výpis z vlastního 
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účtu realizátora dokládajícího úhradu vlastního podílu na ceně díla.   Po kontrole údajů jsou 
podklady závěrečného vyhodnocení předány správci programu, který podklady posoudí        
a ukončí akci vydáním Závěrečného hodnocení akce s vyjádřením, zda byly zjištěny 
odchylky.  

(17) V souladu se zákonem č. 47/2011, kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), byl do českého právního 
předpisu zakotven režim přenesení daňové povinnosti s účinností od 1.4.2011 (§ 92e 
zákona). S účinností od 1.1.2012  se bude tento nový režim vztahovat na poskytnutí 
stavebních a montážních prací, což bude mít ve velké míře dopad i na plátce daně z přidané 
hodnoty, kterými jsou i některé územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. 
V případě čerpání dotací z účtů v UniCredit Bank Czech Republik a.s. v případě režimu 
přenesené daňové povinnosti byl v č.5/2011 (dne 18.11. 2011) Zpráv Ministerstva financí pro 
finanční orgány obcí a krajů zveřejněn postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při  jejich 
čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank v režimu 
přenesené daňové povinnosti12. 

Čl. 4 
Odpovědnost a kontrola hospodaření s prostředky dotace 

(1) Příjemce dotace odpovídá za : 

a)  hospodárné, efektivní a účelné  použití prostředků poskytnuté dotace, 

b)  dodržení podmínek podle Rozhodnutí,  

c)  řádné vypořádání dotace. 
 

(2) Při použití prostředků dotace se kraje nebo obce řídí příslušnými právními předpisy13. 
Prostředky využívají v souladu s vydaným Rozhodnutím a v něm stanovenými 
podmínkami, termíny a parametry. V Rozhodnutí mohou být stanoveny podmínky, které 
se považují za závažné a za méně závažné. 

 
(3) Odbor prevence kriminality   odpovídá za : 

a)  výkon předběžné veřejnosprávní kontroly14 spočívající v posouzení předloženého 
Programu, na jehož financování se bude podílet státní rozpočet, 

b)  výkon  průběžné veřejnosprávní kontroly15 zaměřené  zejména na dodržení podmínek 
podle Rozhodnutí a na respektování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
použití prostředků poskytnuté dotace.  

(4) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly způsobu použití prostředků poskytnuté 
dotace jsou oprávněny 

a)  územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad16, 

b)  odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra. 

(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány                 
a kontrolovanými osobami řídí zvláštními právními předpisy17.  

                                                 
12 v případě přenesené daňové povinnosti je potřeba vyplnit příjemcem dotace příslušný formulář               

a doručit ho pověřené bance – vzor formuláře viz příloha č. 8. 
13 Především zákonem č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. 
14 § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 
15 § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole. 
16 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
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Čl. 5 

Zúčtování – vypořádání dotace se státním rozpočtem 

(1) Příjemce dotace je povinen s poskytovatelem vypořádat dotaci v rámci finančního 
vypořádání. Vypořádání poskytnutých dotací se státním rozpočtem za příslušný kalendářní 
rok bude provedeno v rámci finančního vypořádání vztahů územních rozpočtů se státním 
rozpočtem podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Kraje podle § 7 vyhlášky, v termínu do 15. února 
2013 (příloha č. 11 vyhlášky), obce podle § 8 vyhlášky, v termínu do 5. února 2013 (příloha 
č. 9 vyhlášky).  
 
 (2) V souladu s ustanovením § 14 odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb. fyzická nebo právnická 
osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo 
nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnila nárok na odpočet daně z přidané 
hodnoty, do kterého zahrnula i částku, na jejíž odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, 
nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnula         
a nárok na odpočet uplatnila až poté, je povinna do měsíce od uplatnění nároku odvést 
částku odpočtu na účet finančního vypořádání. 

(3) Případné nedočerpané prostředky dotace jsou předmětem finančního vypořádání a musí 
být vráceny do státního rozpočtu.             

(4) Obec vrací případné nedočerpané prostředky dotace do státního rozpočtu 
prostřednictvím kraje. Nejpozději do 5. února 2013 předloží podklady k vypořádání dotací na 
tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 vyhlášky č. 52/2008 Sb., včetně komentáře        
a převede nevyčerpané prostředky na účet kraje.  

(5) Kraj v souladu s odst. 3 § 8 výše uvedené vyhlášky prověří předložené podklady              
a potvrdí  obci výši případné vratky. 

(6) Kraj a hl.m. Praha v souladu s odst. 4 § 8 vyhlášky č.52/2008 Sb., předloží poskytovateli 
do 25. února 2013 souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací, jež je uveden v příloze 
č. 10 této vyhlášky. 

(7) V souladu s § 9 vyhlášky č. 52/2008 Sb. prověří poskytovatel  dotace  obdržené podklady 
o finančním vypořádání dotací na tiskopisech a prověří výši  vratek v součinnosti s odborem 
účetnictví a statistiky. Zajistí případné opravy a potvrdí do 5. března 2013 příjemci výši  
vratky dotace převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.   

Čl. 6 
Vyhodnocení realizovaných projektů na prevenci kriminality 

(1) Příjemci dotace (obce i kraje) provedou vyhodnocení projektů a předloží je do       
31. ledna 2013 na odbor prevence kriminality. Vyhodnocení musí být podáno na 
předepsaném formuláři v počtu 1 originál a 1 kopie v písemné podobě a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD. Vyhodnocení v elektronické podobě zašle příjemce dotace také 
kraji, v jehož území leží. 

Vyhodnocení má: 
o část finanční, která musí obsahovat údaje o celkové výši vynaložených prostředků 

dále rozčleněné na prostředky státního rozpočtu a prostředky rozpočtu kraje či obce, 

                                                                                                                                                         
17 § 12 až 21 zákona č. 320/2001 Sb. a část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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nebo jiných nestátních subjektů (podle přílohy č. 4 Zásad – Finanční vyhodnocení 
Programu prevence kriminality v roce 2012),      

o část věcnou (obsahovou) (podle přílohy č. 6 Zásad - Hodnocení Programu 
prevence kriminality v roce 2012; součástí hodnocení bude vyhodnocení efektivity 
vynaložených prostředků a sil ve vztahu k praktickým dopadům projektu podle kritérií 
efektivity, která uvedl žadatel v žádosti).  V případě podílu na financování projektu 
z jiných zdrojů (mimo poskytnuté dotace a vlastní zdroje kraje nebo obce), musí být 
ve verbální části vyhodnocení tyto jiné zdroje přesně specifikovány. 

(2) Mimo vyhodnocení dle bodu 1 má příjemce dotace investičního charakteru (financování 
programů pořízení a reprodukce majetku) povinnost finančního vypořádání dle § 6 
aktualizované vyhlášky č. 560/2006 Sb.18 a v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušném Rozhodnutí. Účastník programu předloží správci programu 
(prostřednictvím odboru prevence kriminality MV) dokumentaci závěrečného 
vyhodnocení akce ve lhůtě stanovené v příslušném Rozhodnutí.  Nedodržení termínu je 
porušením rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4  písm.  c) zákona  č. 218/2000 Sb. Žádost 
o  závěrečné vyhodnocení investiční akce  předloží realizátor akce odboru prevence 
kriminality MV aktualizaci formuláře ISPROFIN - EDS s uvedením skutečné ceny díla a 
Specifikační list nestavební movité akce viz Čl. 3 část B bod 19). Po kontrole údajů podkladů 
závěrečného vyhodnocení odbor prevence kriminality předá správci programu. Ten provede 
kontrolu údajů uvedených systému ISPROFIN - EDS  a ukončí akci vydáním Závěrečného 
hodnocení akce s vyjádřením, zda byly zjištěny odchylky.  

 (3) Zprávu o celkovém vyhodnocení realizovaných projektů provede odbor prevence 
kriminality a schválí RVPPK. Schválenou zprávu předloží Ministerstvo vnitra jako podklad pro 
zpracování návrhu státního závěrečného účtu. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

(1)  V případě schválení legislativních změn upravujících dotčenou oblast budou tyto Zásady 
upraveny (měněny) příslušným dodatkem. 
 

(2) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem jejich vydání.                                                                                   

 
 
 
 
V Praze dne 21. prosince 2011  
 
   
 
 

          
Jan Kubice, v.r.  
ministr vnitra 

a předseda  Republikového 
výboru pro prevenci kriminality 

 
 

                                                 
18 § 6  odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb. Vzor formuláře Zprávy pro závěrečné hodnocení akce je uveden v příloze 
č. 3 této vyhlášky (formulář EDS, který je používán v rámci schvalovacího řízení). 



RM 12.4.2012 usn. 169/12

ZM 15.3.2012 usn. č. 123/12

p.č. žadatel IČ akce termín návrh dotace

1 2H Holinger s. r. o. 64049922 Alternativní kultura v Experimentálním prostoru MUMIE 2012                              50 000,00 Kč 

2 Crazy production s.r.o. 28363086 3. Ples severočeských patriotů 4.2.2012                              70 000,00 Kč 

3 Čejka Antonín 74832930 5. reprezentační setkání studentů, profesorů a přátel UJEP 24.2.2012                                           -   Kč 

4 Člověk v tísni, o. p. s. 25755277 Jeden svět 2012 v Ústí nad Labem 12. - 17. 3. 2012                              80 000,00 Kč 

5 Dream Production MP s. r. o. 25487787 Masopustní rej - tradice se vrací do měst 23.2.2012 -  Kč                                       

6 Eckert Roman 15152499 18. Ples sportovců 24.3.2012 -  Kč                                       

7 EVROPAN o. s. 26986116 Femina Film 2012 28. -31.3.2012 60 000,00 Kč                             

8 FunCity s. r. o. 25047191 Hurá, prázdniny! 30.6.2012 80 000,00 Kč                             

9 Místní skupina ČČK Ústí nad labem, o. s. 75095033 Tradice našich svátků - Velikonoce březen, duben 5 000,00 Kč                               

10 Dream Production MP s. r. o. 25487787 III. Motoshow Ústí nad Labem 1.5.2012 70 000,00 Kč                             

11 ROXY II. Racing team s.r.o. 27304019 Dětský den v ZOO 1.6.2012 90 000,00 Kč                             

12 STK Gebert o. s. 64045692 Celoroční činnost STK Gebert o. s. 2012 50 000,00 Kč                             

13 STK Gebert o. s. 64045692 Pohár města Ústí nad Labem listopad -  Kč                                       

14 STK Gebert o. s. 64045692 Dětský festival sprotovního tance březen 2012 35 000,00 Kč                             

15 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 
okresní organizace

44225466 Společenský ples 24.3.2012 7 000,00 Kč                               

16 Taneční skupina Freedom o. s. 22670904 Dance Shock-Street Dance show Europen Championship 
and Disco Dance World Cup 2012 14. -17.6.2012 100 000,00 Kč                           

17 Taneční skupina Freedom o. s. 22670904 Regionální soutěž formací 2012 31.3.2012 20 000,00 Kč                             

18 Tomášková Bohumila 76427463 Valentýnský ples 18.2.2012 -  Kč                                       

19 Ústecká kulturní platforma ´98 68298587 Útulek fest 2012 16.6.2012 60 000,00 Kč                             

20 Ústecká kulturní společnost, o.s. 22846361 Kulturní program pro občanskou aktivitu Jarní úklid na 
Větruši 9.3.2012 -  Kč                                       

21 Ing. Vejlupek Josef 13328565 Jazz & bluess Ústí 2012 únor - červen 2012 120 000,00 Kč                           

22 Verner Hynek - B.B.Art Production 69296316 Rock'n'roll ples 10.3.2012 -  Kč                                       

23 Základní umělecká škola - výtvarné 
studio, s. r. o. 25016016 Velikonoční zajíček březen, duben 4 000,00 Kč                               

24 Kymlička Zdeněk Mgr. 13473158 XX. Ples Střekova 3.2.2012 49 000,00 Kč                             

 CELKEM 950 000,00 Kč                           

p.č. žadatel IČ akce termín návrh dotace

1
XIX. župa sdružených obcí Baráčníků 
Teplice 0443697 II. Mezinárodní folklorní festival České středohoří 19.5.2012 30 000,00 Kč                             

2 ALMA VIS o.s. 26586843 Den matek 8.5.2012                                           -   Kč 

3 Čápová Marie Mgr. Talent střední školy 1.5.2012 20 000,00 Kč                             

4 Čejka Antonín 74832930 Čarodějnice 2012 27.4.2012                                           -   Kč 

5 DAROTHORE a.s. 24730963 Zahájení školního roku 7.9.2012 -  Kč                                       

6 Dream Production MP s. r. o. 25487787 Den Matek - kočárkiáda a koloběžkiáda 9.5.2012 -  Kč                                       

7 Gastro Na Rychtě s.r.o. 28694791 II. Ústecký pivní jarmark aneb Setkání malých a rodinných 
pivovarů 19.5.2012                              40 000,00 Kč 

8 Kocmanová Taussigová Lenka, Ing. 72752751 Krása pomáhá dětem 13.4.2012                                           -   Kč 

9 Korbélyi Marek 65658469 Promenádní koncerty v Ústí nad Labem květen - srpen 40 000,00 Kč                             

10 Kubátová Hana 88095495 Grand prix Ústí nad Labem v tanci 6.10.2012 60 000,00 Kč                             

11 Kubátová Hana 88095495 Ústecký pohár - 44. ročník 7.4.2012 -  Kč                                       

12 KULT o. s. 26602598 Kult - 15. ročník divadelní přehlídky 23. -28.10.2012 100 000,00 Kč                           

13 Malcherová Věra 73860255 Mumie vs. Café Max show speciál (Multižánrový festival) 21.4.2012 20 000,00 Kč                             

14 Mladá dechovka, o. s. 63153386 Veřejné koncerty 6.,13.,20.,27. 5. 
2012 8 000,00 Kč                               

Poskynutí dotací z Kulturního kalendáře 2012 

RM 1.3.2012 usn. č. 88/12

RM 4.5.2012 usn. č. 204/12

ZM 14.6.2012 usn. č. 160/12



15 Mladá dechovka, o. s. 63153386  Koncerty v Domovech pro seniory duben - květen 5 000,00 Kč                               

16 Morpheus Art, s.r.o. 28693787  Hudební setkání v Císařském sále podzim 2012 80 000,00 Kč                             

17 Ing. Opatrný Karel 10. Prvomájový festival na Klíši 1.5.2012 -  Kč                                       

18 Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad 
Labem 44555601 Interpretační soutěž studentů PF v oboru sbormistrovství květen 2012 7 500,00 Kč                               

19 Ing. Plzáková Lenka 74504011 Příběhy skřítka Divadelníčka 2012 -  Kč                                       

20 Poradna pro integraci o. s. 67362621 Multikulturní festival Barevná planeta 8.9.2012 90 000,00 Kč                             

21 Poradna pro integraci o. s. 67362621 Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí 
nad Labem a okolí 2012 20 000,00 Kč                             

22 RD Catering - sdružení, o.s. 46730672 Staročeské letní slavnosti na Hradě 19.5.2012                                           -   Kč 

23 RD Catering - sdružení, o.s. 46730672 Slavnosti vína a burčáku na hradě Střekov 8.9.2012 -  Kč                                       

24 ROXY II. Racing team s.r.o. 27304019 Rozloučení s prázdninami září 2012 -  Kč                                       

25 ROXY II. Racing team s.r.o. 27304019 Country odpoledne v Ústí n. L. září 2012 -  Kč                                       

26 Studentská unie UJEP 27011836 Majáles 2012 25.4.2012 40 000,00 Kč                             

27 SVADNET 26665522 Pálení čarodějnic 2012 30.4.2012 3 000,00 Kč                               

28 SVADNET 26665522 Staročeské kácení máje 2012 26.5.2012 -  Kč                                       

29 Svaz důchodců ČR, městská organizace 
Ústí nad Labem o. s. 00408182 Vítání jara 11.4.2012 4 000,00 Kč                               

30 Šmahelová Libuše 64695921 Celoroční činnost Biografu u Františka 2012 40 000,00 Kč                             

31 Taneční skupina AVALANCHE o.s. 22761071 Zemské kolo Čechy - juniorská věková kategorie 14.-15.4.2012 -  Kč                                       

32 The Boom o. s. 27017931 Letní benefiční koncert The Boom and Orchestra květen/červen 15 000,00 Kč                             

33 The Boom o. s. 27017931 International Beatleweek Liverpool 20.8.-26.8.2012 -  Kč                                       

34 TK Dynamic Ústí nad Labem, o.s. 22764682 Mezinárodní soutěž "Souhvězdí" květen 2012 -  Kč                                       

35 Tomášková Bohumila 76427463 Jazzový koncert květen-červen 2012 -  Kč                                       

36 Ústecká krajská organizace Pionýr 70693862 Malujeme na chodník květen 1 000,00 Kč                               

37 Ústecká kulturní platforma ´98 68298587 Festival SUDETY 2012 9. - 30.11.2012 25 000,00 Kč                             

38 Ústecká kulturní společnost, o.s. 22846361 Dětská zahraniční reprezentace 12. -16.5. a 7. - 
14.8. 2012 -  Kč                                       

39 VEST ERGÉ s.r.o. 28734050 Pálení čarodějnic 30.4.2012 3 000,00 Kč                               

40 Vrba Jan s.r.o. 28729293 Den Severní Terasy 2.9.2012 60 000,00 Kč                             

41 Výtvarná skupina SPOLU o. s. 44553498 Jarní malířský plenér "ZUBRNICE 2012" 28.4. - 5.5.12 30 000,00 Kč                             

42 Za Sebuzín krásnější, o. s. 22672729 Sebuzínský ples 13.4.2012 -  Kč                                       

43 Základní umělecká škola - výtvarné 
studio, s. r. o. 25016016 Závěrečná výstava květen, červen 4 000,00 Kč                               

 CELKEM 745 500,00 Kč

p.č. žadatel IČ akce termín návrh dotace

1 ARS Porta Bohemica, o. s. 26612593 Mezinárodní hudební festival PORTA 2012 14.-16.6.2012 -  Kč                                       

2 ARS Porta Bohemica, o. s. 26612593 Společný prostor - mezinárodní výstava fotografií 1.-30.9.2012 -  Kč                                       

3 Beneš Martin 74646290 8. ročník festivalu Cesta k nám 1.6.2012 20 000,00 Kč                             

4 Regina Blažková Holubová 44514549 "Kočičiny" světová premiéra baletní pohádky o 3 jednáních 24.11.2012 -  Kč                                       

5 Církev československá husitská v Ústí n. 
L. 63153467 Památka Mistra Jana Husa 6.7.2012 -  Kč                                       

6 Církev československá husitská v Ústí n. 
L. 63153467 T. G. Masaryk a Československo 28.10.2012 -  Kč                                       

7 Církvická kulturní společnost o. s. 27053989 Celoroční pořádání koncertů 2012 20 000,00 Kč                             

8 Czechblues o.s. 27052605 Střekovské hudební léto 13.7. - 24.8.2012 -  Kč                                       

9 Český svaz žen, o. s. - Krajská rada ČSŽ 
Ústeckého kraje 00425133 Naše tradice 13.12.2012                                5 000,00 Kč 

10 DAROTHORE a.s. 24730963 Swingové odpoledne 5.9.2012                            100 000,00 Kč 

11 DAROTHORE a.s. 24730963 Dětská drakiáda 2012 září - říjen 2012 -  Kč                                       

12 Design YES s. r. o. 27350886 Skillz - Labské prázdniny 23.6.2012 -  Kč                                       

13 Divadelní soubor Mladá scéna o. s. 26558441 Celoroční činnost divadelní přípravky 2012 20 000,00 Kč                             

14 Divadelní soubor Mladá scéna o. s. 26558441 Celoroční činnost dětského dramatického kroužku 2012 20 000,00 Kč                             

15 Divadelní soubor Mladá scéna o. s. 26558441 Celoroční činnost DS Mladá scéna Ústí nad Labem 2012 20 000,00 Kč                             

16 Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad 
Labem o. s. 44555598 10. Mezinárodní sborový festival a soutěž "Venezia in 

Musica" 29.4. - 3.5.2012 -  Kč                                       

17 Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad 
Labem o. s. 44555598 28. Mezinárodní sborový festival a soutěž Franze 

Schuberta 13. - 17.6.2012 -  Kč                                       

18 Dobrovolnické centrum o.s. 70225842 Dobrovolníci v muzeu 1.3. - 31.12.2012 -  Kč                                       

19 Dogfriends, o.s. 22826181 Divadelní představení ForPes 5.8.2012 10 000,00 Kč                             

20 Fakulta umění a designu UJEP 44555601 Univerzita Předlice 2012 40 000,00 Kč                             

21 Fokus Labe, o. s. 44226586 Týdny pro duševní zdraví 2012 1.9.-20.10.12 -  Kč                                       

22 FunCity s. r. o. 25047191 Kulturní program velikonočních a vánočních svátků 5.4. a 7.12.2012 -  Kč                                       

23 H_aluze o. s. 22734236 Večer H_aluze 2012 10 000,00 Kč                             

24 Kheroro, o. s. 70583153 Oslava Mezinárodního dne Romů - Zase spolu 4.6.2012 10 000,00 Kč                             

25 Kiwanis klub Ústí nad Labem o. s. 66112991 Děti dětem - loutkové divadlo celoročně -  Kč                                       

RM 24.5.2012 usn. č.258/12

ZM 14.6.2012 usn. č. 160/12



26 Kiwanis klub Ústí nad Labem o. s. 66112991 Výstava fotografií NAMASTE NEPAL 2012 -  Kč                                       

27 Kiwanis klub Ústí nad Labem o. s. 66112991 10. ročník výtvarné soutěže Nejkrásnější Kiwanis panenka 2012 5 000,00 Kč                               

28 Klub vojenské historie o.s. 26554585 Celoroční činnost sdružení 2012 -  Kč                                       

29 Kocmanová Taussigová Lenka, Ing. 72752752 Módní přehlídka na Laguně 2.9.2012 40 000,00 Kč                             

30 Korbélyi Marek 65658469 Virtuosi per musica di pianoforte 15. - 16.11.2012 30 000,00 Kč                             

31 KULT o. s. 26602598 Loď Tajemství Divadla bratří Formanů 7. - 9.6.2012 -  Kč                                       

32 Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR o. s. 00006009 Celoroční činnost občanského sdružení 2012 5 000,00 Kč                               

33 Kymlička Zdeněk Mgr. 13473158 45. let skupiny Fešáci 17.12.2012 -  Kč                                       

34 Kymlička Zdeněk Mgr. 13473158 Noc na Karlštejně 23.6.2012 -  Kč                                       

35 Kymličková Aleša Mgr. 46731890 Ústí se baví červen 2012 -  Kč                                       

36 Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění 
lidem, o.p. s. 25049011 Doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2012 2012 40 000,00 Kč                             

37 Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění 
lidem, o.p. s. 25049011 Výstava Divadelní formy / Dimenze divadla září - prosinec 2012 -  Kč                                       

38 Malcherová Věra 73860255 Kulturní program Café Max v roce 2012 2012 35 000,00 Kč                             

39 Mařanová Ivana 13470426 Zoologické zahrady duben - prosinec 
2012 -  Kč                                       

40 Mařanová Ivana 13470426 Psí útulky 2012 -  Kč                                       

41 Misslareuth 1990. Mitte Europa 68780451 21. ročník Festivalu Mitte Europa - Uprostřed Evropy v Ústí 
nad Labem

druhá polovina 
června 2012 -  Kč                                       

42 Místní skupina ČČK Ústí nad labem, o. s. 75095033 Společně do světa říjen 10 000,00 Kč                             

43 Místní skupina ČČK Ústí nad labem, o. s. 75095033 Český červený kříž očima dětí únor - listopad 8 000,00 Kč                               

44 Mladá dechovka, o. s. 63153386 Celoroční výuka mladých hudebníků 2012 -  Kč                                       

45 Občanské sdružení pro záchranu hradu 
Blansko o. s. 22694064 VI. Hvězdicový pochod na hrad Blansko 8.9.2012 -  Kč                                       

46 OBERIG o. s. 26636280 Výchovně-vzdělávací dětský klub "Privet" 1x týdně březen - 
prosinec 2012 -  Kč                                       

47 OBERIG o. s. 26636280 Interkulturní dialog ve škole březen - prosinec 
2012 -  Kč                                       

48 Oblastní charita Ústí nad Labem c.o. 44225512 Výtvarné dílny 3x v roce 2012 7 000,00 Kč                               

49 Oblastní charita Ústí nad Labem c.o. 44225512 Romský tanečně-hudební festival ROTAHUFEST V. červenec -  Kč                                       

50 Pěvecké sdružení BEL CANTO 26556146 Celoroční činnost sdružení 2012 -  Kč                                       

51 Prošek Luděk MgA. 71816755 Galerie NF - celoroční výstavní program v roce 2012 leden - prosinec 
2012 10 000,00 Kč                             

52 Rodinné centrum Slunečník 27026876 Výtvarné dílny pro všechny březen, listopad, 
prosinec 2012 -  Kč                                       

53 Rodinné centrum Slunečník 27026876 Vítání léta červen 2012 -  Kč                                       

54 Rodinné centrum Slunečník 27026876 Putování s Indiány listopad 2012 -  Kč                                       

55 Říhovský Martin, Musica semper viva 72752823 Koncerty komorní hudby Ústí nad Labem 2012 2012 15 000,00 Kč                             

56 Římskokatolická farnost arciděkanství 
Ústí n. L. 44226349 Noc kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. L. 1.6.2012 -  Kč                                       

57 Sdružená obec Baráčníků MLADÁ - 
NEŠTĚMICE - Ústí n/L 75051885 Celoroční činnost občanského sdružení 2012 5 000,00 Kč                               

58 Sdružení Čechů z Benátských Karpat o.s. 66364868 Setkání Čechů z Rumunska 9.6.2012 -  Kč                                       

59 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 Osobnost roku Ústeckého kraje 2012 26.10. - 7.12.2012 -  Kč                                       

60 Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, o.s. 65399447 Tyfloart 2012 13. -16.9.2012 -  Kč                                       

61 Společnost pro duchovní hudbu o.s. 26587335 Trio sourozenců Urbanových 25.6.2012 -  Kč                                       

62 Společnost pro duchovní hudbu o.s. 26587335 Hudba s velebností a moudrostí 15.9.2012 -  Kč                                       

63 Společnost pro duchovní hudbu o.s. 26587335 Zastaveníčko s J. S. Bachem 8.9.2012 -  Kč                                       

64 Spolek vojenské historie o. s. 63152487 Celoroční činnost sdružení 2012 -  Kč                                       

65 SVADNET 26665522 Anenská pouť 2012 28.-29.7.2012 20 000,00 Kč                             

66 Svaz důchodců ČR, městská organizace 
Ústí nad Labem o. s. 00408182 Den seniorů 3.10.2012 3 500,00 Kč                               

67 Šance žít - Chance be Live 22832734 Hudba světlo nevidomých 1.1.-31.12.2012 10 000,00 Kč                             

68 Šance žít - Chance be Live 22832734 Ústí nad Labem 2011 - město přátelské seniorům 1.1.-31.12.2012 -  Kč                                       

69 TK Dynamic Ústí nad Labem, o.s. 22764682 Doprava na soutěže 2012 -  Kč                                       

70 TOSOUWONI, o.s. 22767436 Zpíváme s dětmi červen 2012 5 000,00 Kč                               

71 TOSOUWONI, o.s. 22767436 Hudba na hradě září 2012 10 000,00 Kč                             

72 Trdla Pavel 72624761 Propagace divadelního souboru MLS 2012 -  Kč                                       

73 Ústecká kulturní platforma ´98 68298587 Výstava "Města, obce, osady a lidé Severního Polabí" - 
pokračování

červen - prosinec 
2012 40 000,00 Kč                             

74 Ústecká kulturní společnost, o.s. 22846361 Ústecké umělecké naděje 2012 23.11.2012 15 000,00 Kč                             

75 Verner Hynek - B.B.Art Production 69296316 Střekovský festival 2012 červen 2012 -  Kč                                       

76 Verner Hynek - B.B.Art Production 69296316 Hudba ústí 2012 - přehlídka ústeckých skupin 10.11.2012 -  Kč                                       

77 Výtvarná skupina SPOLU o. s. 44553499 Sochařské sympozium a malířský plenér "ZUBRNICE 
2012" 30.6.-15.7.12 30 000,00 Kč                             



78 YMCA v Ústí nad Labem o. s. 26533839 Benefiční koncerty pro klášterní zahradu srpen - prosinec -  Kč                                       

79 Za Sebuzín krásnější, o. s. 22672729 Den seniorů 7.10.2012 -  Kč                                       

80 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, 
okresní rada Ústí n. L., o.s. 44227001 Udělej si dáreček 1.12.2012 -  Kč                                       

81 Klub ochotníků a přátel loutkového 
divadla, o.s. 68974558 Loutkové divadlo v Ústí nad Labem 2012 -  Kč                                       

82 Red Hill Production o.s. 22718761 Léto na severu 2012 2012 -  Kč                                       

 CELKEM 618 500,00 Kč

RM 12.7.2012 usn. č. 353/12

1 Mladá dechovka, o. s. 63153386 Celoroční výuka mladých hudebníků 2012 7 000,00 Kč

RM 16.8.2012 usn. č. 425/12

ZM 13.9.2012 usn. č. 172/12

1 2H Holinger s. r. o. 64049922 Alternativní kultura v Experimentálním prostoru MUMIE - 
navýšení 2012 25 000,00 Kč

RM 18.10.2012 usn. č. /12

1 STK Gebert o. s. 64045692 Pohár města ústí n. L. 11.12 20 000,00 Kč



p.č. žadatel IČ akce termín návrh dotace

1 400/27, o. s. 26516195 Rozšíření webu www.usti-aussig.net 2011 8 000,00 Kč                              

2 Benda Arts o.s. 27012662 Profilové CD Bendova komorního orchestru 
"Netradiční koncerty pro dechové nástroje" 2012 10 000,00 Kč                            

3 Exnerová Adéla 48292516 Virtuální procházka po ústeckých kulturních 
zařízeních květen - srpen 2012 -  Kč                                       

4 H_aluze o.s. 22734236 Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze 2012 40 000,00 Kč                            

5 Ivo Harák Vydání vědecké monografie o J. Suchém: Básník 
Josef Suchý 2012 -  Kč                                       

6 Muška Ladislav Vydání románu "A Bůh si zastřel tvář" 2012 38 000,00 Kč                            

7 Nováková Taťána Vydání knížky poezie pro děti 2012 35 000,00 Kč                            

8 ROLOUS o.s 63154188 Kalendáře pro rok 2013 srpen - listopad 
2012 -  Kč                                       

9 UFFO o.s. 22732462 Videokronika Ústí nad Labem rok 2012 2012 20 000,00 Kč                            

10 Ústecká muzejní vlastivědná 
společnost o.s. 70226504 Vydání dvou svazků sborníků "Příspěvky k ústecké 

vlastivědě" 2012 40 000,00 Kč                            

11 Občanské sdružení Zdravý Sever 22893237 Ústecké trhy - Muzikus 31.3., 14.4., 28.4. 
2012                                          -   Kč 

191 000,00 Kč

Poskytnutí dotací na Grantové projekty 2012
RM 24.5.2012 usn. č. 258/12



p.č. příjemce IČ projekt dotace schváleno RM schváleno ZM

1 Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. 28677129 Celoroční provozní dotace 2012 10 000 000,00 Kč     2 362 500,00 Kč       9.2.2012 č. 46/12 21.2.2012 č. 112/12

7 637 500,00 Kč       1.3.2012 č. 88/12 15.3.2012 č. 123/12

2 Collegium Bohemicum o. p. s. 27309231 Celoroční činnost organizace 2012 400 000,00 Kč          95 500,00 Kč            9.2.2012 č. 46/12 21.2.2012 č. 112/12

304 500,00 Kč          1.3.2012 č. 88/12 15.3.2012 č. 123/12

3 LVU - VUL o. p. s. 25049011 Celoroční výstavní program 2012 315 000,00 Kč          1.3.2012 č. 88/12 15.3.2012 č. 123/12

4 Severočeská vědecká knihovna 00083186 Činnost poboček SVK 267 000,00 Kč          12.4.2012 č. 168/12 14.6.2012 č. 160/12

5 Ústecká kulturní platforma 98 68298587 Vydávání měsíčníku Nové ústecké přehledy 130 000,00 Kč          12.4.2012 č. 168/12 14.6.2012 č. 160/12

11 112 000,00 Kč     

Kulturní činnost 2012



RM 12.7.2012 usn. č. 353/12

ZM 13.9.2012 usn. č. 172/12

p.č. žadatel IČ akce termín návrh dotace

1 ALMA VIS o.s.  26586843 Barborky 4.12.2012 -  Kč                                        

2 Benda Arts o.s. 27012662 Vánoční koncerty BKO v ÚL 2.12. a 
26.12.2012 30 000,00 Kč                             

3 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, okresní 
rada Ústí n. L., o.s. 44227001 Betlémské světlo 22. - 

23.12.2012                                 2 000,00 Kč 

4 Korbélyi Marek 65658469 Advent s Ústeckými trubači 2.12. - 
13.12.2012 15 000,00 Kč                             

5 Kymličková Aleša Mgr. 46731890 Štědrovečerní zpívání 24.12.2012 15 000,00 Kč                             

6 Mařanová Ivana 13470426 Vánoce v Dětských domovech prosinec 
2012 -  Kč                                        

7 Moucha Jan Velký country a bluegrass koncert aneb 
Dárek dětem, dárek pro všechny 2011 prosinec 15 000,00 Kč                             

8 OBERIG o. s. 26636280 Pohádkové vánoce od Mrazíka 19.12.2012 8 000,00 Kč                               

9 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 Vánoční a novoroční pozvání na 
pořádané akce

23.11. - 
31.12.2012 -  Kč                                        

10 Svaz důchodců ČR, městská organizace 
Ústí nad Labem o. s. 00408182 Setkání pod stromečkem 12.12.2012 4 000,00 Kč                               

11 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 
okresní organizace 44225466 Vánoční posezení 8.12.2012 7 000,00 Kč                               

12 Šance žít - Chance be Live 22832734 Vánoce v Čechách, aneb od Adventu ku 
Štědrému dni

2.12.-
24.12.2012 24 000,00 Kč                             

13 The Boom o. s. 27017931 Vánoční benefiční koncert The Boom and 
Orchestra 15.12.2012 100 000,00 Kč                            

14 TK Dynamic Ústí n. L., o.s. 22764682 Mikulášská besídka 8.12.2012 -  Kč                                        

15 Za Sebuzín krásnější, o. s. 22672729 Mikulášská veselice 9.12.2012 14 000,00 Kč                             

16 Základní umělecká škola - výtvarné studio, 
s. r. o. 25016016 Vánoční zvonky říjen, listopad 3 900,00 Kč                               

237 900,00 Kč

Vánoční doprovodné akce 2012



p.č. příjemce IČ projekt termín  dotace

Hudební soubory zřizované KS mÚL - celoroční 
činnost, z toho: celoročně

200 000,00 Kč              

Ústecký dětský sbor 100 000,00 Kč              

Dívčí komorní sbor Luscinia 30 000,00 Kč                

Bendův komorní orchestr 30 000,00 Kč                

Ústecký pěvecký sbor 10 000,00 Kč                

Zahraniční reprezentace 30 000,00 Kč                

2 Koncertní sezóna 2011/2012 září 11 - květen 12 40 000,00 Kč                

Dětské akce 2011, z toho:               110 000,00 Kč 

Hurá na prázdniny 21.6.2012                 30 000,00 Kč 

Dětský romský festival 6.10.2012                 10 000,00 Kč 

Velikonoce v DK 28.3.2012                 30 000,00 Kč 

Výtvarné aktivity celoročně                 10 000,00 Kč 

Mikulášský karneval 2.12.2012                 30 000,00 Kč 

4 Střekovská kamera 17. - 18.2.2012 30 000,00 Kč                

5 Projekt često-německé spolupráce celoročně 100 000,00 Kč              

6 Krajská video přehlídka květen 9 000,00 Kč                  

7 Autorské čtení květen - prosinec 11 000,00 Kč                

8 Rok seniorů 2012 celoročně 50 000,00 Kč                

9 Mezinárodní festival sborového zpěvu 2012 15.4.2012                 30 000,00 Kč 

10 Mezinárodní taneční festival 2012 10.11.2012 300 000,00 Kč              

11 Mezinárodní jazz and blues festival 2012 19. - 20.10.2012               300 000,00 Kč 

12 Virtuosi per musica di pianoforte 2011 15. - 16.11.2012               130 000,00 Kč 

13 Porta 2011 14. - 16.6.2012               250 000,00 Kč 

1 560 000,00 Kč           

RM 24.5.2012 č. usn. 259/12

ZM 14.6.2012 č. usn. 160/12

Akce Kulturního střediska města ÚL v roce 2012

3

Kulturní středisko města Ústí 
nad Labem 00673803

1
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Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Ústí 
nad Labem v oblasti kultury 

(schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 usnesením č. 677/11) 
 

1. Úvodní ustanovení      
2. Druhy dotačních titulů pro oblast kultury podporované Statutárním městem 

Ústí nad Labem 
3.   Podmínky pro poskytnutí finanční dotace a její použití 
4. Podání žádosti 
5. Posuzování žádostí 
6. Smlouva o poskytnutí dotace  
7.  Pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace 
8 Kontrola využití dotace  
9.  Vrácení dotace 
10. Závěrečná ustanovení  
 
1.  Úvodní ustanovení 
 
1. Statutární město Ústí nad Labem stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů tyto Zásady pro poskytování účelových finančních dotací 
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Zásady“). Zásady 
stanoví jednotné a závazné podmínky vyhlášení, posuzování, schvalování, 
poskytování, čerpání, vyúčtování a kontroly dotací. 

 
2. Vymezení pojmů: 

 
Poskytovatel: Statutární město Ústí nad Labem 
 
Město: Statutární město Ústí nad Labem 
 
Žadatel, resp. Příjemce – právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. 
které je dotace poskytnuta 
 
Dotací se rozumí: výdaj z rozpočtu obce ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem 
 
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy – zpravidla umístěný v levém horním 
rohu záhlaví v podobě SML xxxxxxx 
 
Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, 
adresa: www.usti-nad-labem.cz  
 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Podmínky poskytnutí dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci 
poskytl a příjemce dotaci přijal (Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Ústí nad Labem v oblasti kultury, usnesení RM nebo ZM, Smlouva o 
poskytnutí dotace) 
 
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 

 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena 
povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o 
poskytnutí dotace, nebo porušeny podmínky, za kterých byla dotace 
poskytnuta; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace 
použita. 

 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve 
stanoveném termínu. 

 
Účel dotace: realizace schváleného projektu 
Zásady: Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Ústí nad 
Labem v oblasti kultury (schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 
usnesením č. 677/11) 
 
 
3. Použité zkratky: 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
MmÚ  Magistrát města Ústí nad Labem 
SMÚ  Statutární město Ústí nad Labem 
OMOSŠK Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, oddělení 

školství, kultury a sociálních služeb  
RM  Rada města Ústí nad Labem 
ZM  Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
KKRM Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem 
 
 
2. Druhy dotačních titulů pro oblast kultury podporované 

Statutárním městem Ústí nad Labem: 
 
A)   Kulturní kalendář 

1. konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce 
2. systematická celoroční činnost 

 
B)   Granty 

1. dílo trvalého charakteru 
2. iniciativní projekty rozvíjející kulturu a kulturní bohatství města 
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Ad  A) Kulturní kalendář 
 
1. Dotace na konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce a podporu systematické 

celoroční činnosti v oblasti kultury je poskytována na základě zhodnocení 
zejména kulturní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, počtu 
zúčastněných aj. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce (z tohoto 
může KKRM udělit výjimku). 

 
Ad B) Grantové projekty 
 
1. V oblasti grantových projektů podporuje kulturní komise zejména projekty: 

- vytvářející výrazné umělecké dílo 
- realizující aktivitu mimořádných kvalit a trvalého charakteru 

 
2. Přihlášené projekty jsou hodnoceny kulturní komisí RM. Komise si může v 

případě potřeby vyžádat odborné posudky od externích hodnotitelů. 
3. Grantové projekty mohou být rozloženy na delší časové období než je jeden rok. 

Přidělení finanční dotace pak vytváří prioritu pro přidělení dotace v následujícím 
roce. Žádost o poskytnutí finanční dotace je však nutné podat každý příslušný 
rok. 

 
 
3.  Podmínky pro poskytování finanční dotace 
 
1. Zdrojem dotací jsou vlastní příjmy Statutárního města Ústí nad Labem. 

Zastupitelstvo města určí v rozpočtu města Ústí nad Labem na příslušný 
kalendářní rok objem celkové částky na poskytování účelových finančních dotací 
z rozpočtu města. Vlastní agendu poskytování finančních prostředků jednotlivým 
příjemcům a kontrolu vyúčtování zajišťuje OMOSŠK. 
 

2. Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu 
města Ústí nad Labem probíhá na úřední desce v budově Magistrátu města, na 
webových stránkách města, popřípadě v denním tisku či v Městských novinách. 

 
3. Veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci se mohou zúčastnit žadatelé, kteří 

vyhovují dále uvedené specifikaci žadatele. Dotace se poskytuje na základě 
předložené písemné žádosti.  

 
4. Žadatelem o dotaci může být subjekt, který je fyzickou či právnickou osobou 

s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká 
republika, Ústecký kraj nebo SMÚ, který: 

 
  
a) má sídlo na území města Ústí nad Labem,  
b) nebo provozuje kulturní činnost na území města Ústí nad Labem, 
c) nebo realizuje projekt na území města Ústí nad Labem  

  
 Žadatel dále bude buď: 
 

a) prokazatelně pravidelně pracovat s dětmi a mládeží v mimoškolním čase  
v oblasti kultury   
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b) nebo pořádat kulturní a jiné akce 
c) nebo reprezentovat svou činností město Ústí nad Labem  
 

Žadatel o dotaci musí dále splňovat následující kritéria vhodnosti: 
 

a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako 
prostředník1, 

b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,  
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení 

rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.   
 
5. Subjekt, který žádá o finanční dotaci, může podat maximálně tři žádosti za 

kalendářní rok. 
 
6. Na dotace není právní nárok. 
 
7. Dotace mají výlučně neinvestiční charakter a jsou určeny na úhradu ztrátových 

nákladů projektu. Dotace nemohou být použity za účelem zisku. 
 

8.  Dotace je přísně účelová. Je poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy. 
Lze ji použít na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti 
v souladu s předloženým rozpočtem, ve kterém nesmí být kalkulován zisk. 

 
9. Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých 

v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.  
 
10. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou 

dotaci použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který 
realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

 
11. Minimální výše poskytované dotace činí 1000,- Kč. 
 
12. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude 

dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH. 
 
13. Dotace nebude poskytnuta žadateli: 

a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

b) který je v likvidaci, 
c) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
d) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento 

                                                           
1 Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátoruům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci 
odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit. 
 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 
 

 

6 
 

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 
je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,  

e) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, 

f) který je dlužníkem (tj. má závazky po lhůtě splatnosti) Statutárního města 
Ústí nad Labem nebo příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Ústí nad Labem, 

g) který obdržel v předchozích letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. 7. 
oddílu B) těchto Zásad. 

 
14. Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho 

bankovní účet, nebo v hotovosti v pokladně MmÚ, způsobem stanoveným 
ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách). 

4.  Podání žádosti 
 
1. Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (formulář 

žádosti je k dispozici na  OMOSŠK, nebo je ke stažení na webových stránkách 
města.  
 

2. Žádost musí obsahovat: 
a) Vyplněný formulář žádosti  
b) Povinné přílohy žádosti 

 
3. Ve formuláři je nezbytné vyplnit všechny rubriky, česky, strojopisem nebo 

hůlkovým písmem. Údaje o právní subjektivitě žadatele musí být ve formuláři 
žádosti zapsány přesně v souladu s registrací žadatele. Žadatel stvrdí svým 
podpisem pravdivost všech údajů uvedených ve formuláři. Uvedení nepravdivých 
údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách je důvodem k vyřazení žádosti 
v roce jejího podání i v letech následujících. Pokud bude zjištěno uvedení 
nepravdivých údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách až po vyplacení 
dotace příjemci, bude postupováno jako v případě porušení rozpočtové kázně. 

 
4. Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými 

přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelnu MmÚ (rozhoduje razítko 
podatelny nebo podací pošty).  
 

Adresa doručení žádostí: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
OMOSŠK, odd. školství, kultury a soc. služeb 
Velká Hradební 8 
401 00 Ústí nad Labem 
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5. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti 
doručené na jinou adresu, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou 
posuzovány. 

 
6. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady: 
 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 
splatnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem a 
příspěvkovým organizacím zřizovaných Statutárním městem  
Ústí nad Labem, tzn., mimo jiné, že bylo ve stanoveném termínu 
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozím roce poskytnuty, 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného 
finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a 
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky 
po lhůtě splatnosti, 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele 
neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- u právnických osob čestné prohlášení, že žadatel není 
v likvidaci. 

 
7. Všechny došlé žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty 

nevracejí. Přílohy k žádosti jsou žadatelem předkládány v originálech.  
 

8. Pokud žadatel doposud nežádal o finanční dotaci z rozpočtu města Ústí nad 
Labem v oblasti kultury je součástí předkládané žádosti podrobné představení 
žadatele – popis činnosti; akce, které pořádal; reference atd. 

 
 

5.  Posuzování žádosti 
 
1. Posuzování žádostí je proces, kterým prochází žádost o dotaci od okamžiku 

jejího přijetí OMOSŠK až ke zpracování návrhu na poskytnutí, resp. neposkytnutí 
dotace a jího předání orgánům města k rozhodnutí. 

 
2. Přijímají se pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu1, na 

předepsaném formuláři, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších 
formálních nedostatků. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech.  

 
3. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, vyzve 

OMOSŠK žadatele k doplnění. Pokud žadatel žádost nedoplní do 10 dní ode dne 

                                                           
1 Termín příjímání žádostí bude součástí veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci. 
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doručení výzvy k doplnění, bude žádost vyřazena z dalšího řízení. Za formální 
nedostatky se pro účely těchto zásad považuje například: 
 

a) absence či neúplnost předepsaného formuláře a příloh 
b) nesprávné či chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační 

údaje žadatele, adresa, apod.) 
c) chybějící podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele 
d) numerické chyby v rozpočtu projektu 

 
4. Žádosti posuzují: 

 
 OMOSŠK 
 Kulturní komise RM 

 
5. OMOSŠK odpovídá za komplexní (administrativní, finanční a organizační) 

zajištění celého procesu poskytování dotací. Provádí předběžnou kontrolu 
formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti. OMOSŠK následně předloží 
obdržené žádosti KKRM. 

 
6. Jednání Kulturní komise RM je neveřejné. Výsledkem činnosti Kulturní komise 

RM je návrh, kterým doporučí orgánům města poskytnout, resp. neposkytnou 
žadateli dotaci. Kulturní komise RM si vyhrazuje právo ustavit k hodnocení 
jednotlivých žádostí nezávislé posuzovatele, kteří musí být odborně schopni 
žádost hodnotit. Posuzovatel nesmí být v pracovně právním nebo jiném (např. 
příbuzenském) vztahu k žadateli.  

 
7. Kulturní komise RM předloží návrh k hodnoceným projektům, včetně 

kompletního seznamu projektů s doporučenou výší dotace ke schválení 
příslušným orgánům obce. 

 
8. Kulturní komise předkládá Radě (Zastupitelstvu) města návrh na: 

a)   rozdělení finančních dotací v jednotlivých oblastech podpory 
b)   rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení finančních   

prostředků 
c)   přerozdělení finančních dotací za neuskutečněné plnění některého z titulů 
d)   změnu účelu použití finanční dotace, uvedeného v uzavřené smlouvě. 

 
9. O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje RM, resp. ZM (podle 

vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o obcích).  
 
10. Rozhodnutí o výši přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu – Rady 

města Ústí nad Labem nebo Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Z tohoto 
důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přidělené 
finanční dotace nebo její zamítnutí. Rozhodnutí Rady města případně 
Zastupitelstva města o poskytnutí resp. neposkytnutí dotace včetně výše dotace 
je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
11. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města. 

 
12. S úspěšnými žadateli bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí dotace. 
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6. Smlouva o poskytnutí dotace 
 

1. Schválená finanční dotace je poskytnuta na základě smlouvy mezi Statutárním 
městem Ústí nad Labem (poskytovatel) a žadatelem (příjemce).  
 

2. Příjemce doloží na základě výzvy OMOSŠK kopie následujících podkladů, které 
jsou nutné pro vyhotovení smlouvy: 

 
- u právnické osoby doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele 

(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických 
subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, 
statut, zřizovací listina, živnostenský list), 

- doklady o volbě nebo jmenování statutárního orgánu,  
- doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo 

přiděleno,  

- doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), 
nebo aktuální výpis z běžného účtu 

 
3. Smlouva musí být písemná a musí mimo jiné obsahovat: 

 
a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv, 
b) označení smluvních stran s uvedením postavení (funkcí) osoby, která 

jedná jménem dané smluvní strany nebo ji zastupuje, 
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta, 
d) výši poskytnutých finančních prostředků,  
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci1,  
f) datum účinnosti uznatelných nákladů, 
g) sankční ujednání při porušení smluvních povinností, 
h) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích 

důsledcích, 
i) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a 

vyúčtování dotace, 
j) povinnost čerpání a vyúčtování dotace v souladu s těmito Zásadami, 
k) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že 

projekt je podporován Statutárním městem Ústí nad Labem a uvádět 
logo města s názvem města na všech propagačních materiálech 
souvisejících s realizací projektu, 

l) odkaz na obsah a platnost těchto Zásad, 
m) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy, 
n) podpisy smluvních stran. 

 
4. Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen 

neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání 
musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě. 

                                                           
1 U dotací vyšších než 20 000,- Kč je zpravidla po podpisu smlouvy  uvolněna záloha ve výši 60% celkové dotace. Zbývajících 
40% je poskytnuto  po předložení a odsouhlasení úplného vyúčtování poskytnuté zálohy (příp. celkového vyúčtování). 
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5. Finanční prostředky mohou být použity pouze na účel uvedený ve smlouvě.  

 
 
7. Pravidla čerpání a vyúčtování dotace (dále jen „Pravidla“) 
 
A) Pravidla čerpání dotace  
 
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat Podmínky poskytnutí dotace.  

 
2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek 

stanovených v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených v těchto 
Zásadách bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, případně může být stíháno jako trestný čin 
dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v 
platném znění. 

 
3. Pokud dojde v období čerpání dotace k zániku, transformaci, sloučení či 

přerušení činnosti příjemce, je takový příjemce dotace povinen tuto skutečnost 
do 15 dnů oznámit poskytovateli a současně je povinen přednostně vypořádat 
své závazky vůči poskytovateli. 

 
4. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou, 

pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací dotovaného projektu. 
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků 
v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska 
nákladů celého projektu. 

 
6. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 

nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 

7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle 
bodu 14. tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném 

rozpočtovém roce, 
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta 
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na 

jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 
 

 

                                                           
1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady s projektem spojené, např. ceny, propagační materiály, pronájmy, honoráře 
účinkujícím, dopravné atd. 
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8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. Cestovní 

příkazy) je k vyúčtování nutné doložit kopii „velkého“ technického průkazu nebo 
případný interní doklad o vlastním určení paušální náhrady.  

 
9. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků. 

 
10. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 

 
11. Pokud je finanční dotace poskytnut na celoroční činnost či dlouhodobou akci, 

musí být ve vyúčtování předloženy doklady, které dokumentují činnost subjektu 
v průběhu roku. 

 
12. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 500,- Kč) nezbytného 

pro realizaci projektu může být zahrnut do vyúčtování pouze v případě, že byl 
výslovně součástí předloženého rozpočtu. Jinak jej lze do vyúčtování zahrnout 
na základě písemné žádosti a po předchozím odsouhlasení poskytovatele 
dotace (kulturní komise RM, náměstek primátora atd.). V případě pořízení 
drobného hmotného majetku je příjemce finanční dotace, na vyzvání, povinen 
umožnit fyzickou kontrolu tohoto majetku. 

 
13. Z dotace nesmí být hrazeny tyto náklady (dále jen „Neuznatelný náklad“) na: 

 
 - nákup finančního majetku, 

 - zálohy, jejichž termín  zúčtování přesáhne kalendářní rok, na který byla  
           dotace poskytnuta (s výjimkou záloh na energie), 
 - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
 - nákup mobilních telefonů, 
 - externě zajišťované poradenské a konzultační služby,  

 - výdaje sankčního charakteru (například dlužný úrok), 
 - daně, 
 - bankovní poplatky nesouvisející s realizací projektu (včetně poplatků za vedení    
         účtu), 
 - odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce, 
 - ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé     
        povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění,  
        životní pojištění, stravné, příspěvky na rekreaci apod.) 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů, 
 - cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
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- platy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve              
veřejných, službách a správě (zákon č.143/1992 Sb.), 

- náhrady mzdy, popřípadě platu za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, 
nemoc), 

- občerstvení a reprezentativní pohoštění, 
- náklady na stravné (pokud se nejedná o soustředění či vícedenní akci), 
- nákup alkoholických nápojů 
- úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, je dotace poskytnuta pouze na 

plnění bez DPH 
 
14. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace 

sjednanému ve Smlouvě. Dotace může být použita pouze na úhradu 
prokazatelných nezbytných neinvestičních nákladů vzniklých příjemci  
v souvislosti s realizací dotovaného projektu, věcně a časově příslušejících k 
roku, na který byla dotace schválena. Věcnou a časovou souvislost nákladů a 
jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit.  

 
B) Vyúčtování dotace 
 
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, 

závěrečné vyúčtování čerpání dotace (dále jen „Vyúčtování“).  Vyúčtování 
poskytnuté finanční dotace předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování finanční 
dotace města“, který je nedílnou součástí těchto Zásad. Formulář je k dispozici i 
v elektronické podobě na www.usti-nad-labem.cz. V případě, že je poskytnutá 
dotace na jeden projekt ve výši 50.000,- Kč a vyšší je příjemce povinen předložit 
poskytovateli také závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva a vyúčtování budou 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem příjemce, který tímto odpovídá za 
správnost údajů uvedených v závěrečné zprávě a ve vyúčtování. 
 

2. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 
důvodem pro vrácení celé finanční dotace, poskytnuté na příslušný projekt a 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších 
oblastech.  

 
3. Závěrečná zpráva musí obsahovat:     
 

a) označení příjemce dotace, 
b)  číslo dotace, 
c)  popis realizace projektu, 
d) přínos projektu pro cílové skupiny, 
e) celkové zhodnocení projektu, 

 
4. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat: 

 
a) přehled všech příjmů a výdajů projektu, 
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení. 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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5. K formuláři „Vyúčtování finanční dotace města“ se dokládá: 
a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, 

a to ve fotokopii1 
b) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů  podle  druhu  nákladů  

(viz vzor strana č. 2 formuláře Vyúčtování finančního příspěvku) 
c) fotodokumentace realizovaného projektu 
d) fotodokumentace, průkazně dokládající propagaci města na akci2  
e) jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na akci 
 zhotoven  

 
6. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace 

projektu není považováno za doklad. 
 

7. Vyúčtování nelze předložit v elektronické podobě. 
 

8. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování 
poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, 
posoudí OMOSŠK uvedené důvody, na základě kterých může vedoucí OMOSŠK 
rozhodnout o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Pokud příjemce dotace 
ve stanoveném náhradním termínu nepředloží příslušné vyúčtování nebo nevrátí 
nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a 
příjemce má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši zpět.  

 
9. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v 

souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a se schváleným rozpočtem projektu 
a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví3 vedeného v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Hospodárností se 
rozumí takové použití finančních prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality 
plněných úkolů. 

 
10. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede 

takové úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání 
dotace SMÚ v daném účetním období. 

 
11. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace 

(nikdy ne kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být 
vystaveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o 
účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 
1, zákona o účetnictví (viz níže uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle 
vzájemné smlouvy příjemce a SMÚ (viz níže uvedená písmena g až h). 

                                                           
1 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad 
vystaven, či jak platba souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. 
paragon, faktura) je nutné tuto informaci doplnit (např. ceny, materiál).  
 
2 Tato povinnost se týká pouze příjemců, kteří obdrželi dotaci vyšší než 10.000,- Kč v každém jednotlivém případě. 
3 Účetnictví dotovaného projektu bude vedeno odděleně od ostatního účetnictví příjemce tak, aby bylo možno dokladovat, co 
bylo z dotace hrazeno. 
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Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za 

účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 
33a odst. 4 zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní 
záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního 
předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který 
zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového 
záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kde se 
vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "úplně 
čerpána z dotace SMÚ", nebo 

h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: 
"částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z ostatních zdrojů ve výši 
yyy Kč. 

 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než 
účetních písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní 
doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními 
doklady.  

 
12. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené 

služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na 
nich být prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou činností/projektem. 
Obecně formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo 
„kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 
200,- Kč považovány za vyhovující. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo 
použito dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace. 
 

13. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné 
dotace, bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém 
vyúčtování. 

 
14. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie 

výdajového dokladu, příp. kopie peněžního deníku).  
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15. U jednorázových akcí, konaných na přelomu kalendářního roku (prosinec) budou 
akceptovány náklady účtované v roce přidělení finanční dotace a hrazené 
v lednu následujícího roku (pouze u subjektů účtující v podvojném účetnictví). 
Náklady musí prokazatelně souviset s akcí, např. na základě uzavřené smlouvy. 
Dále bude požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení finanční dotace. 

 
16. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, 

prokazující příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě 
elektronického výpisu (internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem 
organizace a podpisem odpovědné osoby. 

 
17. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové 

doklady. 
 

18. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ 
(popř. odkaz na jinou přílohu), musí být tato přiložena k vyúčtování. Pokud se 
jednalo o ústní objednávku, uvést toto na kopii dokladu. 

 
19. Pokud bude vyúčtování obsahovat nedostatky, vyzve OMOSŠK příjemce 

finanční dotace k odstranění nedostatků, Jestli-že příjemce neodstraní případné 
nedostatky v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
vyrozumění o nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení 
či krácení poskytnuté dotace.  

 
20. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování (tj. např. změnit podobu 

formuláře „Vyúčtování finanční dotace města“). 
 
8. Kontrola vyúčtování dotace 
 
1.  Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 

a) předběžná (před poskytnutím dotace), 
b) průběžná (faktická realizace projektu), 
c) následná včetně účetní. 

 
3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ. 

 
4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu a využití 
prostředků v souladu s účelem projektu. Pověření zaměstnanci SMÚ mají právo 
ověřit si správnost zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce. 

 
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů 
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účetních dokladů ke kontrole do sídla SMÚ1. 
  

6. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SMÚ vstup na akce 
konané v rámci dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace. 

 
7. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v 

souladu s těmito Zásadami a všemi ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

8. Zjistí-li se neplnění podmínek uvedených v těchto Zásadách a ve Smlouvě, 
příslušný odbor nebo orgán kontroly zajistí realizaci příslušných opatření. 

 
9. Vrácení dotace 
 
1. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené 

finanční prostředky neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, 
kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla 
dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen předat OMOSŠK 
informaci o vrácení dotace. 
 

2. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání 
poskytnuté dotace, je povinen vrátit neprodleně nedočerpanou část dotace 
s průvodním dopisem na účet 1125-411/0100 s variabilním symbolem 105512. 

 
3. V případě, že porušení podmínek poskytnutí dotace bude kvalifikováno jako 

porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci 
ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a bude 
vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků. 

 
4. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování 

je důvodem pro vrácení celé finanční dotace, poskytnuté na příslušný projekt a 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších 
oblastech.  

 
5. Pokud dotace nebo její část nebyla využita do konce kalendářního roku, na 

který byla schválena, je příjemce povinen vrátit dotaci nebo její část na účet 
poskytovatele, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistil, nejpozději 
do data, kdy má povinnost předložit Vyúčtování.  

 
 

                                                           
1 Originály dokladů souvisejících s činností/projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po 
předložení vyúčtování. 
 2 V případě, že jednomu příjemci bylo poskytnuto více dotací na více projektů, může tento příjemce v případě, kdy nedočerpá 
celou dotaci na příslušný projekt, požádat o možnost použit nedočerpanou část dotace na jiný jemu již schválený projekt. 
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6. Pokud bude realizace projektu během kalendářního roku předčasně 
ukončena, je příjemce dotace povinen předložit Vyúčtování a současně vrátit 
nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.  

 
10. Závěrečná ustanovení 
  
1. Tyto Zásady upravující poskytování účelových finančních dotací z rozpočtu 

města Ústí nad Labem v oblasti kultury“ byly schváleny Radou města Ústí nad 
Labem dne 1. 12. 2011 usnesením č. 677/11 

 
2. Tyto Zásady ruší a nahrazují „Dokumenty upravující poskytování finančních 

příspěvků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury“ schválené Radou 
města Ústí nad Labem dne 19. 8. 2010 usnesením č. 428/10. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 1. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………      ……………………………. 
Bc. Zuzana Kailová       Ing. Vít Mandík 
náměstkyně primátora      primátor města 
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1. Úvodní ustanovení 
 
1. Statutární město Ústí nad Labem stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů tyto Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Zásady“). Zásady stanoví jednotné 
a závazné podmínky vyhlášení, posuzování, schvalování, poskytování, čerpání, 
vyúčtování a kontroly dotací. 

 
2. Vymezení pojmů: 

 
Poskytovatel: Statutární město Ústí nad Labem 
 
Město: Statutární město Ústí nad Labem 
 
Žadatel, resp. Příjemce – právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. 
které je dotace poskytnuta 
 
Dotací se rozumí: výdaj z rozpočtu obce ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem 
 
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy – zpravidla umístěný v levém horním 
rohu záhlaví v podobě SML xxxxxxx 
 
Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, 
adresa: www.usti-nad-labem.cz  
Podmínky poskytnutí dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci 
poskytl a příjemce dotaci přijal (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Ústí 
nad Labem v oblasti kultury, usnesení RM nebo ZM, Smlouva o poskytnutí dotace) 
 
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 

 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena 
povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o 
poskytnutí dotace, nebo porušeny podmínky, za kterých byla dotace 
poskytnuta; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace 
použita. 

 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve 
stanoveném termínu. 

 
Účel dotace: realizace schváleného projektu 
Zásady: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti 
kultury (schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 2012 usnesením č. 
600/12) 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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3. Použité zkratky: 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
MmÚ  Magistrát města Ústí nad Labem 
SMÚ  Statutární město Ústí nad Labem 
OŠKSS Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, oddělení podpory 

školství, kultury, spotu a sociálních služeb  
RM  Rada města Ústí nad Labem 
ZM  Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
KKRM Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem 
 
 
2. Druhy dotačních titulů pro oblast kultury podporované 

Statutárním městem Ústí nad Labem: 
 
A)   Kulturní kalendář 

1. konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce 
2. systematická celoroční činnost 

 
B)   Grantové projekty 

1. dílo trvalého charakteru 
2. iniciativní projekty rozvíjející kulturu a kulturní bohatství města 

 
 
Ad  A) Kulturní kalendář 
 
1. Dotace na konkrétní, krátkodobé, časově omezené akce a podporu systematické 

celoroční činnosti v oblasti kultury je poskytována na základě zhodnocení 
zejména kulturní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, počtu 
zúčastněných aj. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce (z tohoto 
může KKRM udělit výjimku). 

 
 
Ad B) Grantové projekty 
 
1. V oblasti grantových projektů podporuje kulturní komise zejména projekty: 

- vytvářející výrazné umělecké dílo 
- realizující aktivitu mimořádných kvalit a trvalého charakteru 

 
2. Přihlášené projekty jsou hodnoceny kulturní komisí RM. Komise si může v 

případě potřeby vyžádat odborné posudky od externích hodnotitelů. 
 

3. Grantové projekty mohou být rozloženy na delší časové období než je jeden rok. 
Přidělení dotace pak vytváří prioritu pro přidělení dotace v následujícím roce. 
Žádost o poskytnutí dotace je však nutné podat každý příslušný rok. 
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3.  Podmínky pro poskytování dotace 
 
1. Zdrojem dotací jsou vlastní příjmy Statutárního města Ústí nad Labem. 

Zastupitelstvo města určí v rozpočtu města Ústí nad Labem na příslušný 
kalendářní rok objem celkové částky na poskytování účelových dotací z rozpočtu 
města. Vlastní agendu poskytování finančních prostředků jednotlivým příjemcům 
a kontrolu vyúčtování zajišťuje OŠKSS. 
 

2. Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu 
města Ústí nad Labem probíhá na úřední desce v budově Magistrátu města, na 
webových stránkách města, popřípadě v denním tisku či v Městských novinách. 

 
3. Veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci se mohou zúčastnit žadatelé, kteří 

vyhovují dále uvedené specifikaci žadatele. Dotace se poskytuje na základě 
předložené písemné žádosti.  

 
4. Žadatelem o dotaci může být subjekt, který je fyzickou či právnickou osobou 

s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká 
republika, Ústecký kraj nebo SMÚ, který: 

 
  
a) má sídlo na území města Ústí nad Labem,  
b) nebo provozuje kulturní činnost na území města Ústí nad Labem, 
c) nebo realizuje projekt na území města Ústí nad Labem  

  
 Žadatel dále bude buď: 
 

a) prokazatelně pravidelně pracovat s dětmi a mládeží v mimoškolním čase  
v oblasti kultury   

b) nebo pořádat kulturní a jiné akce 
c) nebo reprezentovat svou činností město Ústí nad Labem  
 

Žadatel o dotaci musí dále splňovat následující kritéria vhodnosti: 
 

a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako 
prostředník1, 

b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,  
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení 

rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.   
 
5. Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně tři žádosti za kalendářní rok. 
 
6. Na dotace není právní nárok. 
 
7. Dotace mají výlučně neinvestiční charakter a jsou určeny na úhradu ztrátových 

nákladů projektu. Dotace nemohou být použity za účelem zisku. 
 

8.  Dotace je přísně účelová. Je poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy. 
Lze ji použít na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti 
v souladu s předloženým rozpočtem, ve kterém nesmí být kalkulován zisk. 

                                                           
1 Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátoruům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci 
odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit. 
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9. Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých 
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.  

 
10. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou 

dotaci použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který 
realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

 
11. Minimální výše poskytované dotace činí 1000,- Kč. 
 
12. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude 

dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH. 
 
13. Dotace nebude poskytnuta žadateli: 

a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

b) který je v likvidaci, 
c) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
d) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 
je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,  

e) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, 

f) který je dlužníkem (tj. má závazky po lhůtě splatnosti) Statutárního města 
Ústí nad Labem nebo příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Ústí nad Labem, 

g) který obdržel v předchozích letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. 7. 
oddílu B) a dle čl. 8. těchto Zásad. 

 
14. Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho 

bankovní účet, nebo v hotovosti v pokladně MmÚ, způsobem stanoveným 
ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách). 

4.  Podání žádosti 
 
1. Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (formulář 

žádosti je k dispozici na  OŠKSS, nebo je ke stažení na webových stránkách 
města.  
 

2. Žádost musí obsahovat: 
a) Vyplněný formulář žádosti  
b) Povinné přílohy žádosti 
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3. Ve formuláři je nezbytné vyplnit všechny rubriky, česky, strojopisem nebo 
hůlkovým písmem. Údaje o právní subjektivitě žadatele musí být ve formuláři 
žádosti zapsány přesně v souladu s registrací žadatele. Žadatel stvrdí svým 
podpisem pravdivost všech údajů uvedených ve formuláři. Uvedení nepravdivých 
údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách je důvodem k vyřazení žádosti 
v roce jejího podání i v letech následujících. Pokud bude zjištěno uvedení 
nepravdivých údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách až po vyplacení 
dotace příjemci, bude postupováno jako v případě porušení rozpočtové kázně. 

 
4. Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými 

přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelnu MmÚ (rozhoduje razítko 
podatelny nebo podací pošty).  
 

Adresa doručení žádostí: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
OŠKSS, odd. podpory školství, kultury, sportu a soc. služeb 
Velká Hradební 8 
401 00 Ústí nad Labem 
 

5. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti 
doručené na jinou adresu, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou 
posuzovány. 

 
6. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady: 
 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 
splatnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem a 
příspěvkovým organizacím zřizovaných Statutárním městem  
Ústí nad Labem, tzn., mimo jiné, že bylo ve stanoveném termínu 
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozím roce poskytnuty, 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného 
finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a 
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky 
po lhůtě splatnosti, 

- čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele 
neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- u právnických osob čestné prohlášení, že žadatel není 
v likvidaci. 

 
7. Všechny došlé žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty 

nevracejí. Přílohy k žádosti jsou žadatelem předkládány v originálech.  
 

 
8. Pokud žadatel doposud nežádal o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Labem 

v oblasti kultury je součástí předkládané žádosti podrobné představení žadatele 
– popis činnosti; akce, které pořádal; reference atd. 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 
 

 

8 
 

5.  Posuzování žádosti 
 
1. Posuzování žádostí je proces, kterým prochází žádost o dotaci od okamžiku 

jejího přijetí OŠKSS až ke zpracování návrhu na poskytnutí, resp. neposkytnutí 
dotace a jejího předání orgánům města k rozhodnutí. 

 
2. Přijímají se pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu1, na 

předepsaném formuláři, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších 
formálních nedostatků. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech. Výjimečně 
mohou být podány žádosti i v průběhu roku. 

 
3. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, vyzve 

OŠKSS žadatele k doplnění. Pokud žadatel žádost nedoplní do 10 dní ode dne 
doručení výzvy k doplnění, bude žádost vyřazena z dalšího řízení. Za formální 
nedostatky se pro účely těchto zásad považuje například: 
 

a) absence či neúplnost předepsaného formuláře a příloh 
b) nesprávné či chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační 

údaje žadatele, adresa, apod.) 
c) chybějící podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele 
d) numerické chyby v rozpočtu projektu 

 
4. Žádosti posuzují: 

 
 OŠKSS 
 Kulturní komise RM 

 
5. OŠKSS odpovídá za komplexní (administrativní, finanční a organizační) zajištění 

celého procesu poskytování dotací. Provádí předběžnou kontrolu formální a 
věcné správnosti a úplnosti žádosti. OŠKSS následně předloží obdržené žádosti 
KKRM. 

 
6. Jednání Kulturní komise RM je neveřejné. Výsledkem činnosti Kulturní komise 

RM je návrh, kterým doporučí orgánům města poskytnout, resp. neposkytnou 
žadateli dotaci. Kulturní komise RM si vyhrazuje právo ustavit k hodnocení 
jednotlivých žádostí nezávislé posuzovatele, kteří musí být odborně schopni 
žádost hodnotit. Posuzovatel nesmí být v pracovně právním nebo jiném (např. 
příbuzenském) vztahu k žadateli.  

 
7. Kulturní komise RM předloží návrh k hodnoceným projektům, včetně 

kompletního seznamu projektů s doporučenou výší dotace ke schválení 
příslušným orgánům obce. 

 
8. Kulturní komise předkládá Radě (Zastupitelstvu) města návrh na: 

a)   rozdělení dotací v jednotlivých oblastech podpory 
b)   rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení finančních   

prostředků 
c)   přerozdělení dotací za neuskutečněné plnění některého z titulů 
d)   změnu účelu použití dotace, uvedeného v uzavřené smlouvě. 

 
9. O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje RM, resp. ZM (podle 

vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o obcích).  
 

                                                           
1 Termín příjímání žádostí bude součástí veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci. 
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10. Rozhodnutí o výši přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu – Rady 
města Ústí nad Labem nebo Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Z tohoto 
důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přidělené 
dotace nebo její zamítnutí. Rozhodnutí Rady města případně Zastupitelstva 
města o poskytnutí resp. neposkytnutí dotace včetně výše dotace je konečné a 
nelze se proti němu odvolat. 

 
11. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města. 

 
12. S úspěšnými žadateli bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí dotace. 

 
 
6. Smlouva o poskytnutí dotace 

 
1. Schválená dotace je poskytnuta na základě smlouvy mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem (poskytovatel) a žadatelem (příjemce).  
 

2. Příjemce doloží na základě výzvy OŠKSS kopie následujících podkladů, které 
jsou nutné pro vyhotovení smlouvy: 

 
- u právnické osoby doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele 

(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických 
subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, 
statut, zřizovací listina, živnostenský list), 

- doklady o volbě nebo jmenování statutárního orgánu,  
- doklady o přidělení IČ , pokud bylo přiděleno,  

- doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), 
nebo aktuální výpis z běžného účtu 

3. Pokud příjemce nedoloží potřebné kopiie podkladů, uvedené v čl. 6 bodě 2, ani 
po opakované výzvě zaslané OŠKSS, KKRM rozhodne o přerozdělení schválené 
dotace jinému žadateli. 
 

4. Smlouva musí být písemná a musí mimo jiné obsahovat: 
 

a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv, 
b) označení smluvních stran s uvedením postavení (funkcí) osoby, která 

jedná jménem dané smluvní strany nebo ji zastupuje, 
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta, 
d) výši poskytnutých finančních prostředků,  
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci1,  
f) datum účinnosti uznatelných nákladů, 
g) sankční ujednání při porušení smluvních povinností, 
h) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích 

důsledcích, 
i) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a 

vyúčtování dotace, 
j) povinnost čerpání a vyúčtování dotace v souladu s těmito Zásadami, 
k) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že 

projekt je podporován Statutárním městem Ústí nad Labem a uvádět 

                                                           
1 U dotací vyšších než 20 000,- Kč je zpravidla po podpisu smlouvy  uvolněna záloha ve výši 60% celkové dotace. Zbývajících 
40% je poskytnuto  po předložení a odsouhlasení úplného vyúčtování poskytnuté zálohy (příp. celkového vyúčtování). 
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logo města s názvem města na všech propagačních materiálech 
souvisejících s realizací projektu, 

l) odkaz na obsah a platnost těchto Zásad, 
m) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy, 
n) podpisy smluvních stran. 

 
5. Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen 

neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání 
musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě. 
 

6. Finanční prostředky mohou být použity pouze na účel uvedený ve smlouvě.  
 

 
7. Pravidla čerpání a vyúčtování dotace (dále jen „Pravidla“) 
 
A) Pravidla čerpání dotace  
 
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat Podmínky poskytnutí dotace.  

 
2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek 

stanovených v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených v těchto 
Zásadách bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, případně může být stíháno jako trestný čin 
dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v 
platném znění. 

 
3. Pokud dojde v období čerpání dotace k zániku, transformaci, sloučení či 

přerušení činnosti příjemce, je takový příjemce dotace povinen tuto skutečnost 
do 15 dnů oznámit poskytovateli a současně je povinen přednostně vypořádat 
své závazky vůči poskytovateli. 

 
4. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou, 

pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací dotovaného projektu. 
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků 
v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska 
nákladů celého projektu. 

 
6. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 

nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 

7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle 
bodu 14. tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném 

rozpočtovém roce, 
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta 

                                                           
1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady s projektem spojené, např. ceny, propagační materiály, pronájmy, honoráře 
účinkujícím, dopravné atd. 
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d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na 
jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 
 

8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. Cestovní 
příkazy) je k vyúčtování nutné doložit kopii „velkého“ technického průkazu nebo 
případný interní doklad o vlastním určení paušální náhrady.  

 
9. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků. 

 
10. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 

 
11. Pokud je dotace poskytnut na celoroční činnost či dlouhodobou akci, musí být ve 

vyúčtování předloženy doklady, které dokumentují činnost subjektu v průběhu 
roku. 

 
12. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 500,- Kč) nezbytného 

pro realizaci projektu může být zahrnut do vyúčtování pouze v případě, že byl 
výslovně součástí předloženého rozpočtu. Jinak jej lze do vyúčtování zahrnout 
na základě písemné žádosti a po předchozím odsouhlasení poskytovatele 
dotace (kulturní komise RM, náměstek primátora atd.). V případě pořízení 
drobného hmotného majetku je příjemce dotace, na vyzvání, povinen umožnit 
fyzickou kontrolu tohoto majetku. 

 
13. Z dotace nesmí být hrazeny tyto náklady (dále jen „Neuznatelný náklad“) na: 

 
 - nákup finančního majetku, 

 - zálohy, jejichž termín  zúčtování přesáhne kalendářní rok, na který byla  
           dotace poskytnuta (s výjimkou záloh na energie), 
 - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
 - nákup mobilních telefonů, 
 - externě zajišťované poradenské a konzultační služby,  

 - výdaje sankčního charakteru (například dlužný úrok), 
 - daně, 
 - bankovní poplatky nesouvisející s realizací projektu (včetně poplatků za vedení    
         účtu), 
 - odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce, 
 - ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé     
        povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění,  
        životní pojištění, stravné, příspěvky na rekreaci apod.) 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů, 
 - cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
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- platy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve              
veřejných, službách a správě (zákon č.143/1992 Sb. v platném znění), 

- náhrady mzdy, popřípadě platu za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, 
nemoc), 

- občerstvení a reprezentativní pohoštění1, 
- náklady na stravné (pokud se nejedná o soustředění či vícedenní akci), 
- nákup alkoholických nápojů 
- úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, je dotace poskytnuta pouze na 

plnění bez DPH 
- pořízení daru 

 
14. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace 

sjednanému ve Smlouvě. Dotace může být použita pouze na úhradu 
prokazatelných nezbytných neinvestičních nákladů vzniklých příjemci  
v souvislosti s realizací dotovaného projektu, věcně a časově příslušejících k 
roku, na který byla dotace schválena. Věcnou a časovou souvislost nákladů a 
jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit.  

 
 

B) Vyúčtování dotace 
 
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, 

závěrečné vyúčtování čerpání dotace (dále jen „Vyúčtování“).  Vyúčtování 
poskytnuté dotace předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování dotace města“, 
který je nedílnou součástí těchto Zásad. Formulář je k dispozici i v elektronické 
podobě na www.usti-nad-labem.cz. V případě, že je poskytnutá dotace na jeden 
projekt ve výši 50.000,- Kč a vyšší je příjemce povinen předložit poskytovateli 
také závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva a vyúčtování budou podepsány 
osobou oprávněnou jednat jménem příjemce, který tímto odpovídá za správnost 
údajů uvedených v závěrečné zprávě a ve vyúčtování. 
 

2. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 
důvodem pro vrácení celé dotace, poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému 
 vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
3. Závěrečná zpráva musí obsahovat:     
 

a) označení příjemce dotace, 
b) číslo dotace, 
c) popis realizace projektu, 
d) přínos projektu pro cílové skupiny, 
e) celkové zhodnocení projektu, 

 
4. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat: 

 
a) přehled všech příjmů a výdajů projektu, 
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení. 

 
                                                           
1 Vyjímku z tohoto ustanovení může, na základě písemné žádosti,schválit poskytovatel (KKRM, RM). 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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5. K formuláři „Vyúčtování dotace města“ se dokládá: 

a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, 
a to ve fotokopii1 

b) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů  podle  druhu  nákladů  
(viz vzor strana č. 2 formuláře Vyúčtování finančního příspěvku) 

c) fotodokumentace realizovaného projektu 
d) fotodokumentace, průkazně dokládající propagaci města na akci2  
e) jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na akci 
 zhotoven  

 
6. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace 

projektu není považováno za doklad. 
 

7. Vyúčtování nelze předložit v elektronické podobě. 
 

8. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování 
poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, 
posoudí OŠKSS uvedené důvody, na základě kterých může vedoucí OŠKSS 
rozhodnout o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Pokud příjemce dotace 
ve stanoveném náhradním termínu nepředloží příslušné vyúčtování nebo nevrátí 
nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a 
příjemce má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši zpět.  

 
9. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v 

souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví3 vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění. Hospodárností se rozumí takové použití finančních 
prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto 
prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 

 
10. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede 

takové úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání 
dotace SMÚ v daném účetním období. 

 
11. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace 

(nikdy ne kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být 
vystaveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o 
účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 
1, zákona o účetnictví (viz níže uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle 
vzájemné smlouvy příjemce a SMÚ (viz níže uvedená písmena g až h). 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  

                                                           
1 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad 
vystaven, či jak platba souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. 
paragon, faktura) je nutné tuto informaci doplnit (např. ceny, materiál).  
 
2 Tato povinnost se týká pouze příjemců, kteří obdrželi dotaci 10.000,- Kč a vyšší v každém jednotlivém případě. 
3 Účetnictví dotovaného projektu bude vedeno odděleně od ostatního účetnictví příjemce tak, aby bylo možno dokladovat, co 
bylo z dotace hrazeno. 
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c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za 

účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 
33a odst. 4 zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní 
záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního 
předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který 
zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového 
záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kde se 
vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "úplně 
čerpána z dotace SMÚ", nebo 

h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: 
"částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z ostatních zdrojů ve výši 
yyy Kč. 

 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než 
účetních písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní 
doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními 
doklady.  

 
12. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené 

služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na 
nich být prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou činností/projektem. 
Obecně formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo 
„kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 
200,- Kč považovány za vyhovující. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo 
použito dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace. 
 

13. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné 
dotace, bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém 
vyúčtování. 

 
14. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie 

výdajového dokladu, příp. kopie peněžního deníku).  
 
 
 

15. U jednorázových akcí, konaných na přelomu kalendářního roku (prosinec) budou 
akceptovány náklady účtované v roce přidělení dotace a hrazené v lednu 
následujícího roku (pouze u subjektů účtující v podvojném účetnictví). Náklady 
musí prokazatelně souviset s akcí, např. na základě uzavřené smlouvy. Dále 
bude požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení dotace. 
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16. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, 
prokazující příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě 
elektronického výpisu (internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem 
organizace a podpisem odpovědné osoby. 

 
17. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové 

doklady. 
 

18. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ 
(popř. odkaz na jinou přílohu), musí být tato přiložena k vyúčtování. Pokud se 
jednalo o ústní objednávku, uvést toto na kopii dokladu. 

 
19. Pokud bude vyúčtování obsahovat nedostatky, vyzve OŠKSS příjemce dotace 

k odstranění nedostatků, Jestli-že příjemce neodstraní případné nedostatky 
v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyrozumění o 
nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení či krácení 
poskytnuté dotace.  

 
20. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování (tj. např. změnit podobu 

formuláře „Vyúčtování dotace města“). 
 
 
8. Kontrola vyúčtování dotace 
 
1.  Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 

a) předběžná (před poskytnutím dotace), 
b) průběžná (faktická realizace projektu), 
c) následná včetně účetní. 

 
3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ. 

 
4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu a využití 
prostředků v souladu s účelem projektu. Pověření zaměstnanci SMÚ mají právo 
ověřit si správnost zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce. 

 
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů 

účetních dokladů ke kontrole do sídla SMÚ1. 
  

6. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SMÚ vstup na akce 
konané v rámci dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace. 

 
7. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v 

souladu s těmito Zásadami a všemi ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace. 
                                                           
1 Originály dokladů souvisejících s činností/projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po 
předložení vyúčtování. 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 
 

 

16 
 

 
8. Zjistí-li se neplnění podmínek uvedených v těchto Zásadách a ve Smlouvě, 

příslušný odbor nebo orgán kontroly zajistí realizaci příslušných opatření. 
 
 
9. Vrácení dotace 
 
1. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené 

finanční prostředky neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, 
kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla 
dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen předat OŠKSS 
informaci o vrácení dotace. 
 

2. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání 
poskytnuté dotace, je povinen vrátit neprodleně nedočerpanou část dotace 
s průvodním dopisem na účet 1125-411/0100 s variabilním symbolem, který 
bude upřesněn ve smlouvě1. 

 
3. V případě, že porušení podmínek poskytnutí dotace bude kvalifikováno jako 

porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci 
ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a bude 
vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků. 

 
4. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování 

je důvodem pro vrácení celé dotace, poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému 
 vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
5. Pokud dotace nebo její část nebyla využita do konce kalendářního roku, na 

který byla schválena, je příjemce povinen vrátit dotaci nebo její část na účet 
poskytovatele, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistil, nejpozději 
do data, kdy má povinnost předložit Vyúčtování.  

 
 
6. Pokud bude realizace projektu během kalendářního roku předčasně 

ukončena, je příjemce dotace povinen předložit Vyúčtování a současně vrátit 
nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.  

 
 
 
10. Závěrečná ustanovení 
  
1. Tyto Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad 

Labem v oblasti kultury“ byly schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 
2012 usnesením č. 600/12. 
 

                                                           
 1 V případě, že jednomu příjemci bylo poskytnuto více dotací na více projektů, může tento příjemce v případě, kdy nedočerpá 
celou dotaci na příslušný projekt, požádat o možnost použit nedočerpanou část dotace na jiný jemu již schválený projekt. 
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2. Tyto Zásady ruší a nahrazují „Zásady upravující poskytování účelových 
finančních dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury“ schválené 
Radou města Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 usnesením č. 677/11. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 8. 11. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………      ……………………………. 
Bc. Zuzana Kailová       Ing. Vít Mandík 
náměstkyně primátora      primátor města 



Příloha č. 1 
 
 
 

Harmonogram na rok 2012 
 
 
 

1. Zpracování a projednání Podmínek pro poskytnutí dotací na služby sociální a služby blízké 
službám sociálním, a kritérií hodnocení projektů předkládaných prostřednictvím Oddělení školství, 
kultury a sociálních služeb, Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury SMÚ. 
 

Zpracování duben – květen 2011 
Jednání SZK 6. 6. 2011 
Jednání RM 30. 6. 2011 
2. Vyhlášení možnosti získání dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2012 
pro poskytovatele sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním, bez ohledu na zřizovatele, 
prostřednictvím inzerátu uveřejněného v regionálním tisku, v MHD a na úřední tabuli města  
Ústí nad Labem.  
 

Zveřejnění inzerátu 8. 8. 2011 
Uzávěrka přijímání žádostí 9. 9. 2011 
Zpřístupnění projektů v RISKu příslušným členům KS 12. 9. 2011 
3. Technická kontrola, zpracování sumářů Odborem městských organizací, služeb, školství a 
kultury, předání manažerům KS  
Technické zhodnocení, soulad registrace s obsahem 
projektu a zpracování sumářů Odborem městských 
organizací, služeb, školství a kultury, Odd. školství, 
kultury a sociálních služeb 

12. 9. -12. 10. 2011 

4. Příprava na hodnocení projektů 
MT a KS - rozdělení projektů do jednotlivých KS  
+ obhajoba projektů v MT 

12. 10. 2011  

5. Hodnocení projektů zpracovaných dle Závazné osnovy v KS za jednotlivé oblasti sociální 
pomoci a v MT. 
Otevření elektronického hodnocení pro hodnotitele 13. 10. 2011 
Časový limit pro hodnocení projektů v KS za jednotl. 
oblasti sociální pomoci 

13. 10. – 21. 10. 2011  

Termín pro uzavření hodnocení projektů z mandátních 
smluv pro členy MT 

26. 10. 2011 

6. Projednání projektů na základě stanovisek KS a MT v Sociálně zdravotní komisi s ohledem na 
Komunitní plán a finanční možnosti rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2012 na 
sociální služby a služby blízké službám sociálním.  
MT – příprava návrhu jednotlivých dotací   1. 11. 2011 
Společné jednání SZK a MT 7. 11. 2011 
7. Zpracování materiálu „Poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním na rok 2012“ na jednání RM a ZM oddělením školství, kultury a sociálních 
služeb – konkrétní dotace poskytovatelům. 
Zpracování materiálu poskytnutí dotace po schválení rozpočtu SMÚ na r. 2012 

 
po schváleném rozpočtu předložit připravené tabulky s částkami do SZK za jednotlivé oblasti soc.pomoci 

po schválení SZK předložit dotace do RM a ZM 

po schválení RM a ZM zaslat oznámení o uznání/neuznání dotace poskytovatelům + vyzvat je k doložení 



kopií bankovních účtů, případně dokladů o nové volbě statutára 

příprava smluv na dotace za jednotlivé oblasti pomoci 
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Podmínky pro poskytnutí a čerpání účelové dotace na rok 2012 

(dále jen "Podmínky"), které jsou nedílnou součástí Dohody o poskytnutí dotace na 
úhradu nákladů sociálních služeb, na úhradu nákladů na činnosti, které mají 

rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb  
 (dále jen "Dohoda"). 

________________________________________________________________________________ 
Dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a  na úhradu 
nákladů na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb se 
poskytuje  Statutárním městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., zák. č. 250/2006 Sb. a  zák. č. 128/2000 Sb. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Finanční dotace na rok 2012 je poskytnuta na základě schváleného projektu, včetně rozpočtové 
tabulky, zpracovaného podle "Závazné osnovy". 

 
2. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace sjednanému 

v "Dohodě" (s odvoláním na čl. III. dohody) a zároveň toliko v rámci jednotlivých účelů a 
jejich výše, uvedených poskytovatelem ve schváleném projektu (viz rozpočtová tabulka 
projektu), který bude tvořit nedílnou součást Dohody jako  příloha č. 3.  

      Za neuznatelný výdaj bude považováno zejména: 
 - pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
 - dlužný úrok, 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem   
          předkládaného projektu a typu služby, 
 - cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
 - mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných,    

   službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění). 
 
3. Termín „čerpání finanční dotace“ uváděný v textu těchto “Podmínek“ znamená vždy   
      provedení  úhrady tj. platby do 31. 12. 2012. 
 
4. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace,    
     je povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 31. 1. 2013. 
        - nedočerpanou dotaci v roce čerpání (2012) je potřeba vrátit s průvodním dopisem  

     na účet 1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551. 
        - nedočerpanou dotaci po vyúčtování (do 31.1. 2013) je potřeba vrátit s průvodním dopisem 

     na účet 19-1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551.  
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5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2013 provést vyúčtování poskytnuté finanční 

dotace k datu 31. 12. 2012 dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí "Podmínek". 
 

6. Příjemce dotace se při vedení účetnictví řídí příslušnými platnými právními předpisy. 
 

7. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro  
     které byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví poskytovatele.              
     Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků k zajištění stanovených úkolů   
     s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných  
     úkolů. 
 
8. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy  
     rozvrhu, aby z účetní závěrky poskytovatele byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná  
     souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání dotace SMÚ v daném účetním  
     období. 
 
9. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne kopie),   
       které jsou nárokovány příjemcem  jako čerpání příspěvku, budou obsahovat náležitosti  
       účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (viz níže 

uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné dohody příjemce a SMÚ (viz níže 
uvedená písmena g až h). 

 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (§ 33a odst. 4 se rozumí podpisovým 
záznamem účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný průkazný 
účetní záznam v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 
stejně a obě mohou být použity na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) údaj, neboli označení, že je částka: "úplně čerpána z dotace SMÚ", 
h) údaj, neboli označení, že je částka: "částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z 

ostatních zdrojů ve výši yyy Kč. 
 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 
písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak 
stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  
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10. Ke kontrole bude předložena úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako  
čerpání dotace, a to ve fotokopii. 
 

11. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití dotace a  
v této souvislosti příjemce dotace vždy umožní pověřeným pracovníkům SMÚ ověřit si veškeré 
potřebné údaje na originálech účetních dokladů poskytovatele a ověřit si správnost jejich 
zaúčtování v účetnictví příjemce dotace. 

 
12. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení účetních dokladů (originálů) ke  

kontrole do sídla SMÚ. 
    
13. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ................................................... 
 
 
Převzal: ............................................................(podpis/y, razítko nebo vypsaný název příjemce dotace) 
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        ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
 

(Vyplňuje a předkládá se při vyúčtování dotace) 
 
 

Název organizace: 
  

Ulice:  PSČ:  Obec:  

http://  e-mail:  

Telefon:  Fax:  IČO:  

Jméno statutárního zástupce/kyně  
Jméno realizátora/ky 
projektu  

Jméno účetní/ho projektu  

Název projektu  

Kde je projekt realizován   
 

Celkové náklady na tento 
projekt:  Výše přidělené dotace: 

 

Datum zahájení projektu:    Datum ukončení projektu:  

 
 

A. Soulad se smluvními podmínkami  
 

A.1.  Realizace projektu 
 

Shrňte a krátce vyhodnoťte realizaci projektu. 

  

      Pokud existují zásadnější odlišnosti, vysvětlete prosím, jak a proč došlo ke 
      změnám původního návrhu. 
  

 
 

A.2.  Rozpočet 
 

     Byl dodržen původní rozpočet projektu?  
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       Pokud ne, uveďte a vysvětlete všechny změny, k nimž došlo.  

  
 

 
 

B. Aktivity 
 

B.1.  Přehled uskutečněných aktivit 
 

název  

popis a cíl aktivity  

místo a čas konání  

kým byla aktivita 
provedena 

 

charakteristika a rozsah 
zasažené cílové skupiny 

 

změny oproti původnímu 
záměru 

 

zhodnocení a výsledky 
aktivity 

 

popř. další významné 
okolnosti 

 

 
B.2.  Problémy a změny 
 

Uveďte, prosím, přehled všech změn, k nimž došlo oproti původně plánovaným 
aktivitám a časovému harmonogramu, a důvody, které k nim vedly. 
  

Specifikujte případné problémy provázející průběh dosud realizovaných aktivit a 
způsob jejich řešení. 
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C. Dopad a vyhodnocení projektu 
 

C.1.  Výsledky 
 
 

Uveďte prosím, jakých výsledků bylo realizací projektu dosaženo a jak je 
hodnotíte.  

   

Specifikujte zdroje dat, kde lze ukazatele ověřit. 

  

 
C.2.  Cílové skupiny  
 

Uveďte charakteristiku a rozsah cílových skupin, které byly přímo a nepřímo zasaženy, 
jak byly naplněny potřeby cílových skupin, dopad realizace projektu na tyto cílové 
skupiny. 
  

K jakým změnám týkajícím se vymezení, rozsahu a přínosu cílovým skupinám 
případně došlo oproti původnímu předpokladu. 
  

 
C.3.  Monitoring  
 

Uveďte prosím, jak, kým a jakými metodami byly jednotlivé aktivity a celková realizace 
projektu  průběžně monitorována a vyhodnocována. 
  

Můžete na základě této zpětné vazby zhodnotit pozitivní a negativní aspekty realizace 
projektu, či posoudit, jak realizace projektu ovlivnila Vaši organizaci? 
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C.4.  Kvantifikace 
 

Počet osob zaměstnaných na projektu po dobu jeho trváni;  

  

Počet osob, které zůstanou v prac. poměru po skončení projektu 

  

Počet fyzických osob, které měli z projektu přímý prospěch (příjemci 
poskytovaných služeb) 
  

Počet proběhlých akcí (specifikujte o jakou akci se jednalo) 

  

Objem služeb zajišťovaných pro klienty (denní poradny, občanské poradny, 
stacionáře,  poradenství  atd.) 
  

Kvantifikace materiálních výsledku (prezentace v médiích, tiskoviny, kazety, 
apod.) 
  

 
 

D. Partneři a jiná spolupráce 
 

D.1.  Spolupráce 
 
 

Vyjmenujte organizace, s kterými jste při realizaci projektu spolupracovali. 
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D.2.  Státní správa a samospráva 
 
 

Jak byste zhodnotili vztah mezi Vaší organizací a orgány státní správy a samosprávy? 

  

Jaký vliv má úroveň těchto vztahů na realizaci projektu? 

 

 
 

E. Jiné 
 
 

E.1.   Další zdroje 
 
 

Podařilo se Vám získat další předpokládané zdroje financování projektu? Uveďte jaké 
a zda v dostatečné výši. 
  

 
E.2.  Doplňující informace 
 
 

Uveďte prosím, jakékoli další informace, které mohou být podle Vašeho názoru 
významné pro vyhodnocení projektu. 

  

 
E.3.  Udržitelnost 
 

Jakou máte představu o další udržitelnosti či budoucím rozvoji aktivit a cílů, které byly 
předmětem tohoto projektu. 
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Prohlášení:  
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této zprávě jsou pravdivé. 
 

Datum:  Místo:  

 
 

Jméno realizátora projektu:   Podpis:  

 
Jméno statutárního  
zástupce příjemce:            

Podpis:  
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Závazná osnova pro zpracování projektu na udržení stávajících 
sociálních služeb, projektu na rozvoj nových sociálních služebx a 
projektu na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na 

podporu kvality sociálních služeb na rok 2012  
předkládaného Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury MMÚ 

 
I. Souhrnný projekt – základní informace   
 

Název souhrnného 
projektu:  

Název žadatele:  
Ulice:  PSČ:  Obec:  
http://  e-mail:  
Telefon:  Fax:  IČ:  
Název peněžního 
ústavu:  Číslo účtu  

a kód banky:  

Napište číslo jednací z rozhodnutí o 
registraci + identifikátory jednotlivých 
registrovaných služeb: 

 

Jméno statutárního zástupce organizace:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno osoby zodpovědné za realizaci 
projektu:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno realizátora projektu:  
 

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno účetního projektu:    

Kontakt (telefon, e-mail):  
X – pouze u projektů na rozvoj nových služeb může být předkladatelem příspěvková organizace Statutárního města  
Ústí nad Labem 
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Uveďte seznam 
jednotlivých dílčích 
projektů/služeb v rámci 
tohoto souhrnného projektu 
(na něž žádáte o dotaci): 

 
Celkové náklady na projekt: 
 
 

Celková výše požadované 
dotace SMÚL na projekt: 
 

   
   
Celkem:   

 
 
                                                            I. Popis organizace realizující projekt 

1.Popište poslání a cíle 
organizace: 

 

2. Popište strukturu  
organizace; dále uveďte 
celkový počet 
přepočtených úvazků. 

 

II. Projektová část registrovaní poskytovatelé sociální služby vypracují tuto část jednotlivě za 
každou sociální službu, včetně podrobného rozpočtu – viz tabulková část projektu 

 
II. Popis dílčího projektu/služby 

1. Uveďte název dílčího 
projektu/ služby včetně 
identifikátoru služby 
z rozhodnutí o 
registraci 

 

2.Projekt : 
Zaškrtněte jednu 
z možností.   

 na udržení stávajících sociálních služeb 

 projekt na rozvoj nových sociálních služeb 
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 projekt na rozvoj činnosti (rozšiřování stávající služby) 

3. Krátce  popište  cíl 
dílčího projektu/služby- 
popište včetně formy- 
ambulantní, terénní, 
pobytová a  uveďte 
návaznost na platný 
KPP  
(cíle a opatření řešená 
dílčím 
projektem/službou) 
 

 

4. Popište průběh 
poskytované služby: 
(aktivity, činnosti, 
vybavenost, konkrétní 
naplňování atd.) 
Popište časový rozsah 
poskytovaných 
služeb/aktivit:       
(období poskytování 
služby, provozní doba 
pro uživatele služby) 
Popište jednotlivé 
aktivity projektu: 
(název aktivity, cíl 
aktivity, popis aktivity, 
četnost akcí) 
Popište časový 
harmonogram 
s vyznačením 
realizovaných aktivit 
v roce 2012: 

 

5. Popište počet a 
kvalifikaci 
zaměstnanců 
podílejících se na 
zajištění dílčího 
projektu/ služby: 
(uveďte i přepočtené 
úvazky v přímé péči i  
pracovníky 
managementu,  THP 
atd.) 
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III.  Cílová skupina v souladu s registrací 

1. Uveďte kvantitativní 
popis klientely: 
(celkový počet 
neopakujících se –
unicitních- klientů, 
počet intervencí a 
kontaktů) 
 

 

2. Uveďte kvalitativní 
popis klientely : 
(charakteristika a popis 
cílové skupiny 
v souladu 
s rozhodnutím o 
registraci)  
 

 
 
 
 
 
 

 

IV. Očekávané výsledky 

1. Popište metody 
evidence: 
(intervence, kontakty, 
neopakujících se- 
unicitních – klientů; 
počty lůžek, lůžkodny 
atd.).  

 

2.Uveďte jakými 
metodami a jak často 
budou průběžně 
monitorovány (listinná 
podoba, počítačový 
program) a 
vyhodnocovány  
(porady týmu, dotazníky, 
elektronický systém, 
valná hromada atd.) 
aktivity a celková 
realizace dílčího 
projektu/služby: 
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3. Uveďte předpokládané 
dopady realizace dílčího 
projektu/služby na cílové 
skupiny:  
(popište, jak projekt 
přispívá k řešení 
problémů cílové skupiny, 
zdůvodněte potřebnost 
s ohledem na místní 
potřeby) 
 

 

 

                                                                              V. Ostatní informace  

1.Uveďte případné další 
doplňující informace 
k dílčímu 
projektu/službě: 

 

 
 
Tabulková část - Rozpočet projektové žádosti/projektu na rok 2012  
 

a) Přehled finančních zdrojů na rok 2012 a získaných finančních prostředků v roce 2011 – 
tabulka č. 1 (pro splnění podmínky vícezdrojového financování uveďte všechny finanční 
zdroje, které budou pro realizaci projektu osloveny) 

b) Přehled celkových nákladů projektu a výše celkové požadované dotace z rozpočtu SMÚ na 
rok 2012 – tabulka č. 2 

c) Rozpad celkových nákladů projektu a celkové požadované dotace z rozpočtu SMÚ na rok 
2012 dle identifikátorů služeb z rozhodnutí o registraci – tabulka č.3  (opakuje se dle služeb, 
na které je požadována dotace) 
 

Povinné přílohy projektové žádosti /projektu: 
        
      1)  Podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  pro  
          již fungující poskytovatele sociálních služeb  – vytištěné, podepsané, přiložené  
     2)  písemnosti  uvedené v Podmínkách – 4.c) 1. – 4.;  v případě městem zřízené organizace  
            4 c) 1. – 3. 

3) Výroční zpráva, pokud  není zpracována, předložte krátkou zprávu o činnosti organizace 
včetně rozpočtu  za uplynulý rok 

4) profesní životopis realizátora projektu 
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Vzory závěrečných dokladů: 
 Vzor vyúčtování dotace - odevzdává se v případě získání dotace  
 Závěrečná zpráva – odevzdává se v případě získání dotace společně s vyúčtováním 

 
Čestné prohlášení 

Žadatel: 
(úplný a přesný název) 

Statutární zástupce stvrzuje, že projektová žádost je zpracována v souladu s „Podmínkami pro 
poskytnutí  dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro  poskytovatele sociálních 
služeb“, se kterými se řádně seznámil, což stvrdil podpisem a přiložením k projektové žádosti. 

Dále stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zařazením do databáze (RISK) 
Statutárního města Ústí nad Labem. 

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této projektové žádosti jsou úplné a pravdivé, a že 
nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu.   
 

Místo a datum: 
 
 
 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, 
razítko: 
 
 
 

 
 

Datum a podpis předkladatele: 
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Podmínky pro poskytnutí a čerpání účelové dotace na rok 2012 

(dále jen "Podmínky"), které jsou nedílnou součástí Dohody o poskytnutí dotace na 
úhradu nákladů sociálních služeb, na úhradu nákladů na činnosti, které mají 

rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb  
 (dále jen "Dohoda"). 

________________________________________________________________________________ 
Dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a  na úhradu 
nákladů na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb se 
poskytuje  Statutárním městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., zák. č. 250/2006 Sb. a  zák. č. 128/2000 Sb. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Finanční dotace na rok 2012 je poskytnuta na základě schváleného projektu, včetně rozpočtové 
tabulky, zpracovaného podle "Závazné osnovy". 

 
2. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace sjednanému 

v "Dohodě" (s odvoláním na čl. III. dohody) a zároveň toliko v rámci jednotlivých účelů a 
jejich výše, uvedených poskytovatelem ve schváleném projektu (viz rozpočtová tabulka 
projektu), který bude tvořit nedílnou součást Dohody jako  příloha č. 3.  

      Za neuznatelný výdaj bude považováno zejména: 
 - pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
 - dlužný úrok, 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem   
          předkládaného projektu a typu služby, 
 - cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
 - mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných,    

   službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění). 
 
3. Termín „čerpání finanční dotace“ uváděný v textu těchto “Podmínek“ znamená vždy   
      provedení  úhrady tj. platby do 31. 12. 2012. 
 
4. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace,    
     je povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 31. 1. 2013. 
        - nedočerpanou dotaci v roce čerpání (2012) je potřeba vrátit s průvodním dopisem  

     na účet 1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551. 
        - nedočerpanou dotaci po vyúčtování (do 31.1. 2013) je potřeba vrátit s průvodním dopisem 

     na účet 19-1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551.  
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5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2013 provést vyúčtování poskytnuté finanční 

dotace k datu 31. 12. 2012 dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí "Podmínek". 
 

6. Příjemce dotace se při vedení účetnictví řídí příslušnými platnými právními předpisy. 
 

7. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro  
     které byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví poskytovatele.              
     Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků k zajištění stanovených úkolů   
     s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných  
     úkolů. 
 
8. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy  
     rozvrhu, aby z účetní závěrky poskytovatele byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná  
     souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání dotace SMÚ v daném účetním  
     období. 
 
9. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne kopie),   
       které jsou nárokovány příjemcem  jako čerpání příspěvku, budou obsahovat náležitosti  
       účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (viz níže 

uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné dohody příjemce a SMÚ (viz níže 
uvedená písmena g až h). 

 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (§ 33a odst. 4 se rozumí podpisovým 
záznamem účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný průkazný 
účetní záznam v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 
stejně a obě mohou být použity na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) údaj, neboli označení, že je částka: "úplně čerpána z dotace SMÚ", 
h) údaj, neboli označení, že je částka: "částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z 

ostatních zdrojů ve výši yyy Kč. 
 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 
písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak 
stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  
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10. Ke kontrole bude předložena úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako  
čerpání dotace, a to ve fotokopii. 
 

11. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití dotace a  
v této souvislosti příjemce dotace vždy umožní pověřeným pracovníkům SMÚ ověřit si veškeré 
potřebné údaje na originálech účetních dokladů poskytovatele a ověřit si správnost jejich 
zaúčtování v účetnictví příjemce dotace. 

 
12. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení účetních dokladů (originálů) ke  

kontrole do sídla SMÚ. 
    
13. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ................................................... 
 
 
Převzal: ............................................................(podpis/y, razítko nebo vypsaný název příjemce dotace) 
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Podmínky pro poskytnutí dotace 
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  

na rok 2012 
pro již fungující poskytovatele sociálních služeb (dále poskytovatelé) 

 
 
1. Dotace je Statutárním městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) poskytována v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů na úhradu: 

a) nákladů na sociální služby  
b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb.  

 
2. Možnost získání finanční dotace z rozpočtu SMÚ vyhlašuje Odbor městských organizací, 

služeb, školství a kultury Magistrátu města Ústí nad Labem, Oddělení školství, kultury a 
sociálních služeb. 
 

3. Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, Oddělení školství, kultury a sociálních 
služeb Projekty zaeviduje. Evidencí nevzniká příslib poskytnutí finanční dotace. 
 

4. Poskytovatelé sociálních služeb se mohou ucházet o možnost získání finanční dotace z 
rozpočtu SMÚ pokud: 

     a) poskytují sociální služby na území města Ústí nad Labem nebo poskytují       
         sociální služby pro občany tohoto města, 
     b) zpracují projekt na udržení stávajících sociálních služeb nebo projekt na rozvoj  
         nových sociálních služeb, na jejichž poskytování mají podle rozhodnutí registrujícího   
         orgánu příslušné oprávnění, anebo na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména  
         na podporu kvality sociálních služeb dle Závazné osnovy pro zpracování projektu,  
         která je nedílnou součástí těchto Podmínek, 
     c) přiloží k projektu      
         - městem nezřízená organizace sociálních služeb        
           1. ověřené* doklady prokazující právní subjektivitu poskytovatele a oprávnění 
                k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci – aktualizované v případě změny),  
           2. ověřené* doklady prokazující statutárního zástupce poskytovatele,  
           3. potvrzení o řádném placení pojistného na sociální  zabezpečení  a zdravotní  
                pojištění, ne starší tří měsíců, 
           4. písemné  prohlášení  statutárního zástupce poskytovatele, že nemá vůči SMÚ ani vůči 

příslušné obci, příspěvkovým organizacím zřízeným SMÚ, či Finančnímu úřadu žádné 
uplatňované splatné závazky, 

           - městem zřízená organizace sociálních služeb 
            1. ověřené * doklady prokazující oprávnění k poskytování sociálních  služeb (rozhodnutí o  
                 registraci),  
            2. doklady prokazující právní subjektivitu poskytovatele, 
            3. doklady prokazující statutárního zástupce poskytovatele. 
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5. Dotaci z rozpočtu SMÚ na poskytování sociálních služeb je možné použít na úhradu mzdových 
nákladů pracovníků organizace i klientů. 

 
6. Projekty na udržení stávajících sociálních služeb, projekty na rozvoj nových sociálních služeb 

nebo projekty na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality 
sociálních služeb (dále jen Projekty), které nebudou:  

 1) zpracovány dle Závazné osnovy pro zpracování projektu (textová a tabulková část),  
 2) doloženy přílohami dle bodu 4 (kromě bodu 4c/3, kde je možnost dohody na 2. termínu), 
 3) doručeny v termínu, 
 4) v souladu s cíli a opatřeními 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, 
 5) dlouhodobě poskytovat péči, 
 6) dodržovat vícezdrojové financování, 

     nebudou postoupeny k dalšímu rozhodování a budou vráceny předkladateli, proto 
upozorňujeme předkladatele na možnost konzultace před předložením projektu v 
určeném termínu. 

 
 

7. Žadatel musí zpracovanou projektovou žádost: 
a) zaevidovat do systému RISK  - www.socialni-sluzby-usti.cz,  
b) vyplněnou, vytištěnou a podepsanou závaznou osnovu, textovou a tabulkovou část 

projektu doručit SMÚ prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem 
nebo poštou ve vyhlášeném termínu ve dvou vyhotoveních: 

ba) jednou s povinnými přílohami a písemnostmi dle těchto Podmínek,  
bb) jednou bez povinných příloh a písemností dle těchto Podmínek,  

 
Za platné se považuje razítko s datem posledního dne možnosti podání Projektu. Obálka bude 
označena „Žádost o dotaci“, názvem žadatele a textem „Neotvírat“. 
 

8. Pro další rozhodování o žádosti je vždy platná verze doručená v písemné podobě SMÚ 
v souladu s těmito Podmínkami. Za shodu písemně předložené verze s verzí zaevidovanou 
v systému RISK odpovídá statutární zástupce předkladatele žádosti.   

 

9. O veškerých změnách údajů v dokladech (dle bodu č. 4), ke kterým dojde v průběhu dotačního 
řízení, je předkladatel Projektu   p o v i n e n    n e p r o d l e n ě   informovat Odbor městských 
organizací, služeb, školství a kultury, Oddělení školství, kultury a sociálních služeb. 

 
 

10. Poskytovatel sociální služby, který získá dotaci, je zároveň povinen na základě uzavřené 
dohody o poskytnutí dotace poskytovat SMÚ údaje, informace a data o poskytovaných 
sociálních službách (dále jen informace) tím způsobem, že je povinen tyto informace vložit  
a pravidelně aktualizovat do Regionálního informačního systému komunitních služeb - 
RISK, umístěného na webových stránkách http://www.socialni-sluzby-usti.cz/.  
Druh a množství požadovaných informací je uvedeno na shora uvedených webových 
stránkách.  
 

http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
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Poskytovatel sociální služby bere na vědomí, že v případě, že nebude plnit shora uvedené 
povinnosti, je SMÚ oprávněno žádat vrácení dotace.  
 

11. Na finanční dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu SMÚ není právní nárok.  
 

12. SMÚ si vyhrazuje právo vyplácet schválenou účelovou dotaci v několika splátkách 
 

13. Všechny doručené žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty nevracejí. 
 
 

 
 

Vysvětlivky: * ověření u úřadů samosprávy pro neziskové organizace bez správního poplatku  
 
S výše uvedenými Podmínkami jsem se seznámil dne ………….. 
 
Jméno a podpis statutárního zástupce předkladatele žádosti:  
 
 



Dotace 2012 - Vyúčtování -sociální služby Příloha č.2

Vyúčtování dotace k 31. 12. 2012

poskytnuté Statutárním městem Ústí nad Labem dle "Dohody 
o poskytnutí dotace na úhradu sociálních služeb a služeb blízkých službám

 sociálním" prostřednictvím OMOSŠK, Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury

Organizace:

Dohodnutá výše a účel čerpání poskytnuté dotace dle "Dohody" uzavřené dne ……………………….
 na neinvestiční (provozní) náklady  …………………………………………… Kč

Druh sociální služby dle platného rozhodnutí o registraci : *

* pokud je z dotace financováno více druhů služeb - rozepsat použití dotace na jednotlivé služby

označení účet. popis obsahu účetního případu peněžní zaplaceno č.bank.
dokladu částka dne výpisu

čerpání celkem

poskytnutý příspěvek ……………………………………………… Kč
čerpání příspěvku ……………………………………………… Kč
rozdíl ……………………………………………… Kč

Jméno a podpis statutárního zástupce:

Datum vyhotovení:

Druh sociální služby:

Druh sociální služby  peněžní částka

Celkem dotace
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        ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
 

(Vyplňuje a předkládá se při vyúčtování dotace) 
 
 

Název organizace: 
  

Ulice:  PSČ:  Obec:  

http://  e-mail:  

Telefon:  Fax:  IČO:  

Jméno statutárního zástupce/kyně  
Jméno realizátora/ky 
projektu  

Jméno účetní/ho projektu  

Název projektu  

Kde je projekt realizován   
 

Celkové náklady na tento 
projekt:  Výše přidělené dotace: 

 

Datum zahájení projektu:    Datum ukončení projektu:  

 
 

A. Soulad se smluvními podmínkami  
 

A.1.  Realizace projektu 
 

Shrňte a krátce vyhodnoťte realizaci projektu. 

  

      Pokud existují zásadnější odlišnosti, vysvětlete prosím, jak a proč došlo ke 
      změnám původního návrhu. 
  

 
 

A.2.  Rozpočet 
 

     Byl dodržen původní rozpočet projektu?  
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       Pokud ne, uveďte a vysvětlete všechny změny, k nimž došlo.  

  
 

 
 

B. Aktivity 
 

B.1.  Přehled uskutečněných aktivit 
 

název  

popis a cíl aktivity  

místo a čas konání  

kým byla aktivita 
provedena 

 

charakteristika a rozsah 
zasažené cílové skupiny 

 

změny oproti původnímu 
záměru 

 

zhodnocení a výsledky 
aktivity 

 

popř. další významné 
okolnosti 

 

 
B.2.  Problémy a změny 
 

Uveďte, prosím, přehled všech změn, k nimž došlo oproti původně plánovaným 
aktivitám a časovému harmonogramu, a důvody, které k nim vedly. 
  

Specifikujte případné problémy provázející průběh dosud realizovaných aktivit a 
způsob jejich řešení. 
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C. Dopad a vyhodnocení projektu 
 

C.1.  Výsledky 
 
 

Uveďte prosím, jakých výsledků bylo realizací projektu dosaženo a jak je 
hodnotíte.  

   

Specifikujte zdroje dat, kde lze ukazatele ověřit. 

  

 
C.2.  Cílové skupiny  
 

Uveďte charakteristiku a rozsah cílových skupin, které byly přímo a nepřímo zasaženy, 
jak byly naplněny potřeby cílových skupin, dopad realizace projektu na tyto cílové 
skupiny. 
  

K jakým změnám týkajícím se vymezení, rozsahu a přínosu cílovým skupinám 
případně došlo oproti původnímu předpokladu. 
  

 
C.3.  Monitoring  
 

Uveďte prosím, jak, kým a jakými metodami byly jednotlivé aktivity a celková realizace 
projektu  průběžně monitorována a vyhodnocována. 
  

Můžete na základě této zpětné vazby zhodnotit pozitivní a negativní aspekty realizace 
projektu, či posoudit, jak realizace projektu ovlivnila Vaši organizaci? 
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C.4.  Kvantifikace 
 

Počet osob zaměstnaných na projektu po dobu jeho trváni;  

  

Počet osob, které zůstanou v prac. poměru po skončení projektu 

  

Počet fyzických osob, které měli z projektu přímý prospěch (příjemci 
poskytovaných služeb) 
  

Počet proběhlých akcí (specifikujte o jakou akci se jednalo) 

  

Objem služeb zajišťovaných pro klienty (denní poradny, občanské poradny, 
stacionáře,  poradenství  atd.) 
  

Kvantifikace materiálních výsledku (prezentace v médiích, tiskoviny, kazety, 
apod.) 
  

 
 

D. Partneři a jiná spolupráce 
 

D.1.  Spolupráce 
 
 

Vyjmenujte organizace, s kterými jste při realizaci projektu spolupracovali. 
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D.2.  Státní správa a samospráva 
 
 

Jak byste zhodnotili vztah mezi Vaší organizací a orgány státní správy a samosprávy? 

  

Jaký vliv má úroveň těchto vztahů na realizaci projektu? 

 

 
 

E. Jiné 
 
 

E.1.   Další zdroje 
 
 

Podařilo se Vám získat další předpokládané zdroje financování projektu? Uveďte jaké 
a zda v dostatečné výši. 
  

 
E.2.  Doplňující informace 
 
 

Uveďte prosím, jakékoli další informace, které mohou být podle Vašeho názoru 
významné pro vyhodnocení projektu. 

  

 
E.3.  Udržitelnost 
 

Jakou máte představu o další udržitelnosti či budoucím rozvoji aktivit a cílů, které byly 
předmětem tohoto projektu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěrečná hodnotící zpráva pro OŠKSS – 2012 – Soc. služby / podpora rodiny                 Příloha č. 2 

 
 

6 

Prohlášení:  
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této zprávě jsou pravdivé. 
 

Datum:  Místo:  

 
 

Jméno realizátora projektu:   Podpis:  

 
Jméno statutárního  
zástupce příjemce:            

Podpis:  
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Závazná osnova pro zpracování projektu na podporu rodiny  
na rok 2012  

předkládaného Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury 
 
I. Realizátor projektu 
 

Název projektu:  

Název žadatele: 
(právního subjektu)  

Ulice:  PSČ:  Obec:  

http://  e-mail:  

Telefon:  Fax:  IČ:  

Název peněžního 
ústavu:  Číslo účtu  

a kód banky:  

Jméno statutárního zástupce organizace:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno osoby zodpovědné za realizaci 
projektu:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno realizátora projektu:  
 

Kontakt (telefon, e-mail):  

Jméno účetního projektu:    

Kontakt (telefon, e-mail):  
 
 
Celkové náklady na projekt: 
 
 

Výše požadované dotace 
SMÚL na projekt: 
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I. Popis organizace realizující projekt 
1.Popište poslání a cíle 
organizace: 

 

2. Popište strukturu  
organizace; dále uveďte 
celkový počet 
přepočtených úvazků: 

 

 
 

II. Popis projektu 

1.Název projektu:  

2.Projekt : 
Zaškrtněte jednu 
z možností.   

 na udržení stávajících činností 

 projekt na rozvoj nových činností 

 projekt na rozvoj činností -rozšiřování stávajících 

3. Krátce popište cíl 
projektu a uveďte 
návaznost na platný 
KPP:  
(cíle a opatření řešená 
projektem)           
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4. Popište průběh 
poskytované aktivity 
(aktivity, činnosti, 
vybavenost, konkrétní 
naplňování atd.) 
Popište časový rozsah 
aktivit:       
(období poskytování , 
provozní doba pro 
uživatele): 
Popište jednotlivé 
aktivity projektu: 
(název aktivity, cíl 
aktivity, popis aktivity, 
četnost akcí): 
Popište časový 
harmonogram 
s vyznačením 
realizovaných aktivit 
v roce 2012: 

 

5. Popište počet a 
kvalifikaci 
zaměstnanců, 
podílejících se na 
zajištění  projektu: 
(uveďte přepočtené 
úvazky v přímé péči i 
pracovníky 
managmentu, THP 
atd.) 
 

 

 

III.  Cílová skupina 

1. Uveďte kvantitativní 
popis klientely - 
celkový počet 
neopakujících se-
unicitních- klientů. 
 

 

2. Uveďte kvalitativní 
popis klientely - 
charakteristika a popis 
cílové skupiny.  
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IV. Očekávané výsledky  

 
1.Uveďte jakými 
metodami a jak často 
budou průběžně 
monitorovány (listinná 
podoba, počítačový 
program) a 
vyhodnocovány (porady 
týmu, dotazníky, 
elektronický systém, 
valná hromada atd) 
aktivity a celková 
realizace projektu: 

 

 
2. Uveďte předpokládané 
dopady realizace projektu 
na cílové skupiny: 
(popište, jak projekt 
přispívá k řešení 
problémů cílové skupiny, 
zdůvodněte potřebnost 
s ohledem na místní 
potřeby) 
 

 

 
 

V. Další informace  

 
1. Uveďte případné další 
informace k  projektu: 

 

 
Tabulková část - Rozpočet projektové žádosti/projektu na rok 2012  

a) Přehled finančních zdrojů na rok 2012 a získaných finančních prostředků v roce 2011 – 
tabulka č. 1 (pro splnění podmínky vícezdrojového financování uveďte všechny finanční 
zdroje, které budou pro realizaci projektu osloveny) 

b) Přehled celkových nákladů projektu a výše celkové požadované dotace z rozpočtu SMÚ na 
rok 2012 – tabulka č. 2 
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Povinné přílohy projektové žádosti /projektu: 
        
      1)  Podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  pro  
          subjekty působící v oblasti podpory rodiny  – vytištěné, podepsané, přiložené  
     2)  písemnosti uvedené v Podmínkách – 4. d) 1. – 5. 

3) Výroční zpráva, pokud není zpracována, předložte krátkou zprávu o činnosti organizace 
včetně rozpočtu za uplynulý rok 

4) profesní životopis realizátora projektu 
5) ceník činností, aktivit 

 
 

Vzory závěrečných dokladů: 
 Vzor vyúčtování dotace - odevzdává se v případě získání dotace  
 Závěrečná zpráva – odevzdává se v případě získání dotace společně s vyúčtováním 

 
Čestné prohlášení 

Žadatel: 
(úplný a přesný název) 

Statutární zástupce stvrzuje, že projektová žádost je zpracována v souladu s „Podmínkami pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  pro  
subjekty působící v oblasti podpory rodiny“, se kterými se řádně seznámil, což stvrdil podpisem a 
přiložením k projektové žádosti. 

Dále stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zařazením do databáze (RISK) 
Statutárního města Ústí nad Labem. 

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této projektové žádosti jsou úplné a pravdivé, a že 
nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu.   
 

Místo a datum: 
 
 
 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, 
razítko: 
 
 
 

 
Datum a podpis předkladatele: 
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Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace na podporu rodiny 
na rok 2012 

(dále jen "Podmínky"), které jsou nedílnou součástí Dohody o poskytnutí dotace na 
úhradu nákladů na činnost na podporu rodiny (dále jen "Dohoda"). 

________________________________________________________________________________ 
 

Dotace  k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním činnosti  na podporu rodiny  
se poskytuje  Statutárním městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a zák. č. 250/2000 Sb.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Finanční dotace na podporu rodiny na rok 2012 je poskytnuta na základě schváleného 
projektu,  včetně rozpočtové  tabulky, zpracovaného podle "Závazné osnovy". 

 

2. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace 
sjednanému v "Dohodě" (s odvoláním na čl. III. Dohody) a zároveň toliko v rámci 
jednotlivých účelů a jejich výše, uvedených příjemcem dotace ve schváleném projektu 
(viz rozpočtová tabulka projektu), který bude tvořit nedílnou součást Dohody jako příloha 
č. 2.   
Za neuznatelný výdaj bude považováno zejména: 
 - pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
 - dlužný úrok, 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované činnosti a nesouvisejí s  

         obsahem,  předkládaného projektu a typu služby, 
 - cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, 
 - mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 

         službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění) 
 

3. Termín „čerpání finanční dotace“ uváděný v textu těchto podmínek znamená vždy 
provedení  úhrady tj. platby do 31. 12. 2012. 
 

4. Příjemce dotace na podporu rodiny, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání 
poskytnuté dotace,  je povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 31. 1. 2013. 

  - nedočerpanou dotaci v roce čerpání (2012) je potřeba vrátit s průvodním dopisem na  
    účet 1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551. 
- nedočerpanou dotaci po vyúčtování (do 31. 1. 2013) je potřeba vrátit s průvodním dopisem 

na účet 19-1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551.  
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5. Příjemce dotace na podporu rodiny je povinen nejpozději do 31. 1. 2013 provést vyúčtování  
       poskytnuté finanční dotace k datu 31. 12. 2012 dle závazného vzoru, který je nedílnou 

součástí "Podmínek". 
 

6. Příjemce dotace na podporu rodiny se při vedení účetnictví řídí příslušnými platnými právními 
předpisy. 
 

7. Příjemce dotace na podporu rodiny odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v 
souladu s účely, pro které byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování v 
účetnictví poskytovatele. Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků k 
zajištění stanovených úkolů, s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení 
odpovídající kvality plněných úkolů. 

 

8. Příjemce dotace na podporu rodiny se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede 
takové úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky poskytovatele byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání dotace SMÚ 
v daném účetním období. 

 
9. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne  kopie),  

které jsou nárokovány příjemcem dotace  jako čerpání příspěvku - budou obsahovat náležitosti 
účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (viz níže 
uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné dohody příjemce dotace a SMÚ (viz 
níže uvedená písmena g až h). 

 

Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 
záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (§ 33a odst. 4 se rozumí podpisovým záznamem 
účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný průkazný účetní záznam v 
technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být 
použity na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 
g) údaj, neboli označení, že je částka: "úplně čerpána z dotace SMÚ", 
h) údaj, neboli označení, že je částka: "částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx  Kč a z 
ostatních zdrojů ve výši yyy Kč. 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 
písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak 
stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  

 
 

10. Ke kontrole bude předložena úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání 
dotace na podporu rodiny, a to ve fotokopii. 
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11. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití dotace na 

podporu rodiny a v této souvislosti poskytovatel vždy umožní pověřeným pracovníkům SMÚ 
ověřit si veškeré potřebné údaje na originálech účetních dokladů příjemce dotace a ověřit si 
správnost jejich zaúčtování v účetnictví příjemce dotace. 

 
12. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace na podporu rodiny o předložení účetních 

dokladů (originálů) ke kontrole do sídla SMÚ. 
 

13.  SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ................................................... 
 
 
 
Převzal: ........................................................(podpis/y,  razítko nebo vypsaný název příjemce dotace) 
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Podmínky pro poskytnutí dotace  
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

pro již fungující právní subjekty působící v oblasti  podpory rodiny na rok 2012 
 
1. Dotace na úhradu nákladů činnosti na podporu rodiny je Statutárním městem Ústí n. L. (dále 

jen SMÚ) poskytována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a ve znění pozdějších změn a 
předpisů a  zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění subjektům působícím v této oblasti (dále 
jen subjekty). 
 

2. Možnost získání finanční dotace na podporu rodiny z rozpočtu SMÚ vyhlašuje Odbor městských 
organizací, služeb, školství a kultury Magistrátu města Ústí n. L., Oddělení školství, kultury a 
sociálních služeb 
 

3. Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, Oddělení školství, kultury a sociálních 
služeb projektové žádosti na udržení stávajících činností a projektové žádosti na rozvoj nových 
činností na podporu rodiny zaeviduje. Evidencí nevzniká příslib poskytnutí finanční dotace. 

 
4. Subjekty působící v oblasti na podporu rodiny se mohou ucházet o možnost získání finanční dotace 

na podporu rodiny z rozpočtu SMÚ pokud: 
a) zajišťují činnost na podporu rodiny na území města Ústí nad Labem nebo vyvíjí činnost    
    pro občany tohoto města 
b) se jedná o městem nezřízenou organizaci 
c) zpracují projektovou žádost na udržení stávající činnosti nebo projektovou žádost na      

      rozvoj nových činností dle Závazné osnovy pro zpracování projektu, která je nedílnou  
      součástí těchto podmínek 

d) přiloží k projektové žádosti tyto povinné přílohy:      
         1.  ověřené* doklady prokazující právní subjektivitu subjektu a prokazující, že předmětem 

jejich činnosti je podpora rodiny,  
         2.  ověřené* doklady prokazující  statutárního zástupce subjektu,  
         3.  potvrzení o řádném placení pojistného na sociální  zabezpečení  a zdravotní pojištění, ne 

starší tří měsíců, 
         4.  písemné prohlášení  statutárního zástupce subjektu o odborné způsobilosti a občanské a 

morální bezúhonnosti osob, které budou činnosti organizovat nebo poskytovat, 
         5.  písemné  prohlášení  statutárního zástupce subjektu, že nemá vůči SMÚ ani vůči příslušné 

obci, příspěvkovým organizacím zřízeným SMÚ, či Finančnímu úřadu,  žádné  uplatňované 
splatné závazky. 

 
5. Dotaci z rozpočtu SMÚ na poskytování činností na podporu rodiny je možné použít i na úhradu 

mzdových nákladů pracovníků organizace. 
 

6. Projektové žádosti na udržení stávajících činností nebo projektové žádosti na rozvoj nových 
činností na podporu rodiny, které nebudou:  

1) zpracovány dle Závazné osnovy v obou jejích částech (textová a tabulková), 
2) doloženy povinnými přílohami dle bodu 4. (kromě bodu 4.d/ 3., kde je možnost dohody  
na 2. termínu), 
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3) doručeny v termínu, 
4) v souladu s cíli a opatřeními 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem 
5) dlouhodobě fungovat  
6) dodržovat vícezdrojové financování,    

    nebudou postoupeny k dalšímu rozhodování a budou vráceny předkladateli, proto upozorňujeme 
předkladatele na možnost konzultace projektové žádosti před předložením v určeném termínu. 

 

7. Žadatel musí zpracované projektové žádosti: 
a)  zaevidovat do systému RISK  - www.socialni-sluzby-usti.cz,  
b) vyplněnou, vytištěnou a podepsanou závaznou osnovu, textovou a tabulkovou část projektu 

doručit SMÚ prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem nebo poštou ve 
vyhlášeném termínu ve dvou vyhotoveních: 

ba)  jednou s povinnými přílohami a písemnostmi dle těchto Podmínek,  
bb) jednou bez povinných příloh a písemností dle těchto Podmínek,   

Za platné se považuje razítko s datem posledního dne možnosti podání Projektu. Obálka bude 
označena „Žádost o dotaci“, názvem žadatele a textem „Neotvírat“. 

 
8. Pro další rozhodování o projektové žádosti je vždy platná verze doručená v písemné podobě SMÚ 

v souladu s těmito Podmínkami. Za shodu písemně předložené verze s verzí zaevidovanou 
v systému RISK odpovídá statutární zástupce předkladatele projektové žádosti. 
 

9. O veškerých změnách údajů v dokladech (dle bodu č. 4), ke kterým dojde v průběhu dotačního 
řízení, je předkladatel projektové žádosti na podporu rodiny  p o v i n e n    n e p r o d l e n ě     
informovat Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, Oddělení školství, kultury a  
sociálních služeb. 

 
10. Provozovatel činnosti na podporu rodiny, který získá dotaci, je zároveň povinen na základě 

uzavřené dohody o poskytnutí dotace poskytovat Statutárnímu městu údaje, informace a data o 
provozovaných činnostech (dále jen informace) tím způsobem, že je povinen tyto informace vložit, 
a pravidelně aktualizovat, do Regionálního informačního systému komunitních služeb - RISK, 
umístěného na webových stránkách http://www.socialni-sluzby-usti.cz/ 
Druh a množství požadovaných informací je uvedeno na shora uvedených webových 
stránkách.  
Provozovatel činnosti na podporu rodiny bere na vědomí, že v případě, že nebude plnit shora 
uvedené povinnosti, je oprávněno Statutární město žádat vrácení dotace.  
 

11. Na finanční dotaci na poskytování činností na podporu rodiny z rozpočtu SMÚ není právní nárok.  
 

12. SMÚ si vyhrazuje právo vyplácet schválenou účelovou dotaci v několika splátkách 
 

13. Všechny doručené žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty nevracejí. 
 
Vysvětlivky: * ověření u úřadů samosprávy - pro neziskové organizace bez správního poplatku  
 
S výše uvedenými Podmínkami jsem se seznámil dne ………….. 
 
Jméno a podpis statutárního zástupce předkladatele projektové žádosti:  

http://www.socialni-sluzby-usti.cz/


Dotace 2012 - Vyúčtování -podpora rodiny Příloha č.3

Vyúčtování dotace k 31. 12. 2012

poskytnuté Statutárním městem Ústí nad Labem dle "Dohody o poskytnutí
účelové dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny" 
prostřednictvím OMOSŠK, Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury

Organizace

Dohodnutá výše a účel čerpání poskytnuté dotace dle "Dohody" uzavřené dne ……………………
na neinvestiční (provozní) náklady  …………………………………………… Kč

označení účet. popis obsahu účetního případu peněžní zaplaceno č.bank.
dokladu částka dne výpisu

čerpání celkem

poskytnutý příspěvek ……………………………………………… Kč
čerpání příspěvku ……………………………………………… Kč
rozdíl ……………………………………………… Kč

Jméno a podpis statutárního zástupce:

Datum vyhotovení:
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        ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
 

(Vyplňuje a předkládá se při vyúčtování dotace) 
 
 

Název organizace: 
  

Ulice:  PSČ:  Obec:  

http://  e-mail:  

Telefon:  Fax:  IČO:  

Jméno statutárního zástupce/kyně  
Jméno realizátora/ky 
projektu  

Jméno účetní/ho projektu  

Název projektu  

Kde je projekt realizován   
 

Celkové náklady na tento 
projekt:  Výše přidělené dotace: 

 

Datum zahájení projektu:    Datum ukončení projektu:  

 
 

A. Soulad se smluvními podmínkami  
 

A.1.  Realizace projektu 
 

Shrňte a krátce vyhodnoťte realizaci projektu. 

  

      Pokud existují zásadnější odlišnosti, vysvětlete prosím, jak a proč došlo ke 
      změnám původního návrhu. 
  

 
 

A.2.  Rozpočet 
 

     Byl dodržen původní rozpočet projektu?  
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       Pokud ne, uveďte a vysvětlete všechny změny, k nimž došlo.  

  
 

 
 

B. Aktivity 
 

B.1.  Přehled uskutečněných aktivit 
 

název  

popis a cíl aktivity  

místo a čas konání  

kým byla aktivita 
provedena 

 

charakteristika a rozsah 
zasažené cílové skupiny 

 

změny oproti původnímu 
záměru 

 

zhodnocení a výsledky 
aktivity 

 

popř. další významné 
okolnosti 

 

 
B.2.  Problémy a změny 
 

Uveďte, prosím, přehled všech změn, k nimž došlo oproti původně plánovaným 
aktivitám a časovému harmonogramu, a důvody, které k nim vedly. 
  

Specifikujte případné problémy provázející průběh dosud realizovaných aktivit a 
způsob jejich řešení. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěrečná hodnotící zpráva pro OŠKSS – 2012 – Soc. služby / podpora rodiny                 Příloha č. 3 

 
 

3 

C. Dopad a vyhodnocení projektu 
 

C.1.  Výsledky 
 
 

Uveďte prosím, jakých výsledků bylo realizací projektu dosaženo a jak je 
hodnotíte.  

   

Specifikujte zdroje dat, kde lze ukazatele ověřit. 

  

 
C.2.  Cílové skupiny  
 

Uveďte charakteristiku a rozsah cílových skupin, které byly přímo a nepřímo zasaženy, 
jak byly naplněny potřeby cílových skupin, dopad realizace projektu na tyto cílové 
skupiny. 
  

K jakým změnám týkajícím se vymezení, rozsahu a přínosu cílovým skupinám 
případně došlo oproti původnímu předpokladu. 
  

 
C.3.  Monitoring  
 

Uveďte prosím, jak, kým a jakými metodami byly jednotlivé aktivity a celková realizace 
projektu  průběžně monitorována a vyhodnocována. 
  

Můžete na základě této zpětné vazby zhodnotit pozitivní a negativní aspekty realizace 
projektu, či posoudit, jak realizace projektu ovlivnila Vaši organizaci? 
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C.4.  Kvantifikace 
 

Počet osob zaměstnaných na projektu po dobu jeho trváni;  

  

Počet osob, které zůstanou v prac. poměru po skončení projektu 

  

Počet fyzických osob, které měli z projektu přímý prospěch (příjemci 
poskytovaných služeb) 
  

Počet proběhlých akcí (specifikujte o jakou akci se jednalo) 

  

Objem služeb zajišťovaných pro klienty (denní poradny, občanské poradny, 
stacionáře,  poradenství  atd.) 
  

Kvantifikace materiálních výsledku (prezentace v médiích, tiskoviny, kazety, 
apod.) 
  

 
 

D. Partneři a jiná spolupráce 
 

D.1.  Spolupráce 
 
 

Vyjmenujte organizace, s kterými jste při realizaci projektu spolupracovali. 
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D.2.  Státní správa a samospráva 
 
 

Jak byste zhodnotili vztah mezi Vaší organizací a orgány státní správy a samosprávy? 

  

Jaký vliv má úroveň těchto vztahů na realizaci projektu? 

 

 
 

E. Jiné 
 
 

E.1.   Další zdroje 
 
 

Podařilo se Vám získat další předpokládané zdroje financování projektu? Uveďte jaké 
a zda v dostatečné výši. 
  

 
E.2.  Doplňující informace 
 
 

Uveďte prosím, jakékoli další informace, které mohou být podle Vašeho názoru 
významné pro vyhodnocení projektu. 

  

 
E.3.  Udržitelnost 
 

Jakou máte představu o další udržitelnosti či budoucím rozvoji aktivit a cílů, které byly 
předmětem tohoto projektu. 
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Prohlášení:  
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této zprávě jsou pravdivé. 
 

Datum:  Místo:  

 
 

Jméno realizátora projektu:   Podpis:  

 
Jméno statutárního  
zástupce příjemce:            

Podpis:  
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Podmínky pro poskytnutí účelové dotace 

na občanské aktivity svépomocného charakteru  
v sociální sféře na rok 2012 

  
1. Účelová dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře je 

Statutárním městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) poskytována v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů a zák. č. 250/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů do maximální výše 25 000,- Kč v jednotlivém případě.   

 
2. Možnost získání účelové dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální 

sféře vyhlašuje Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury Magistrátu města  
Ústí n. L. (dále jen MmÚ) , Oddělení školství, kultury a sociálních služeb. 

 
3. Oddělení školství, kultury a sociálních služeb Odboru městských organizací, služeb, školství 

a kultury MmÚ řádně došlé žádosti zaeviduje. Evidencí nevzniká příslib poskytnutí dotace. 
 
4. Žadatelem o účelovou dotaci může být právnická osoba nevytvářející zisk zaměřená na 

svépomocné aktivity v sociální sféře. 
 
5. Žadatel může předložit na účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru 

v sociální sféře pouze jednu žádost.  
 

6. Účelová dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru je poskytována na úhradu 
takto vymezených provozních nákladů:  

 
Provozní náklady celkem: 
Materiálové náklady celkem: 

- vybavení DHIM, kancelářské potřeby  
Energie celkem: 

- plyn 
- elektřina 
- vodné 
- stočné 

Služby - nájemné 
 
7. Neuznatelné náklady- jakékoliv neuvedené v konkrétním vymezení v bodě 6. 

 
8. Žadatel musí zpracovanou žádost: 

a) zaevidovat do systému RISK – www.socialni-sluzby-usti.cz, 
b) vytištěnou a podepsanou doručit SMÚ prostřednictvím podatelny Magistrátu města  

Ústí nad Labem nebo  poštou ve vyhlášeném termínu ve dvou vyhotoveních: 
 ba) jednou s povinnými přílohami a písemnostmi dle těchto Podmínek, 
 bb) jednou bez povinných příloh a písemností dle těchto Podmínek,  
 

Za platné se považuje razítko s datem posledního dne možnosti podání žádosti. Obálka 
bude označena „Žádost o dotaci“, názvem žadatele a textem „Neotvírat“. 
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9. Žadatel o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře 
přiloží k žádosti tyto povinné přílohy: 
a) ověřené* doklady prokazující právní subjektivitu žadatele,  
b) ověřené* doklady prokazující statutárního zástupce žadatele, 
c) písemné prohlášení statutárního zástupce žadatele o občanské a morální bezúhonnosti, 
d) potvrzení o řádném placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ne 

starší tří měsíců, 
e) písemné prohlášení statutárního zástupce žadatele, že nemá vůči SMÚ, ani vůči příslušné 

obci, příspěvkovým organizacím zřízeným SMÚ, či Finančnímu úřadu, žádné 
uplatňované splatné závazky.      

 
10. Pro další rozhodování o žádosti je vždy platná verze doručená v písemné podobě SMÚ 

v souladu s těmito“Podmínkami“. Za shodu písemně předložené verze s verzí zaevidovanou 
v systému RISK odpovídá statutární zástupce předkladatele žádosti. 
  

11. O veškerých změnách údajů v dokladech (dle bodu č. 9), ke kterým dojde v průběhu 
dotačního řízení, je předkladatel žádosti  p o v i n e n    n e p r o d l e n ě   informovat 
Oddělení školství, kultury a sociálních služeb, Odboru městských organizací, služeb, školství 
a kultury MmÚ. 

 
12. Provozovatel svépomocných aktivit, který získá dotaci, je zároveň povinen na základě 

uzavřené dohody o poskytnutí dotace poskytovat SMÚ údaje, informace a data o 
provozovaných svépomocných aktivitách (dále jen informace) tím způsobem, že je povinen 
tyto informace vložit a pravidelně aktualizovat do Regionálního informačního systému 
komunitních služeb - RISK, umístěného na webových stránkách http://www.socialni-
sluzby-usti.cz/. 
Druh a množství požadovaných informací je uvedeno na shora uvedených webových 
stránkách.  
 
Provozovatel svépomocných aktivit bere na vědomí, že v případě, že nebude plnit 
shora uvedené povinnosti, je oprávněno Statutární město žádat vrácení dotace.  

 
13. Na účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře není 

právní nárok. 
 

14. SMÚ si vyhrazuje právo vyplácet schválenou účelovou dotaci v několika splátkách  
 
15. Všechny doručené žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty 

nevracejí. 
 
 
 

 
  Vysvětlivky: *ověření u úřadů samosprávy jsou pro neziskové organizace bez správního  
  poplatku  
 
 
S výše uvedenými Podmínkami jsem se seznámil dne ………….. 
 
Jméno a podpis statutárního zástupce předkladatele žádosti:  

http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
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Žádost o účelovou dotaci 

na občanské aktivity svépomocného 
charakteru v sociální sféře na rok 2012 

 
Název žádosti – aktivity 

 
 
 
 
Předkladatel: 

1. název subjektu: 

2. sídlo subjektu: 

3. právní forma subjektu: 

4. IČ: 

5. statutární zástupce (jméno, adresa, kontakty): 
 
 
6. osoba zodpovědná za realizaci projektu (jméno, adresa, kontakty): 
 
 
7. bankovní spojení, číslo účtu žadatele: 
 
   
 
Stručný popis organizace (cíl organizace, velikost členské základny): 
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Stručná charakteristika občanských aktivit svépomocného charakteru předkladatele 
včetně popisu cílové skupiny (kvantitativní a kvalitativní vymezení): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časový harmonogram občanských aktivit svépomocného charakteru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové náklady občanské aktivity svépomocného charakteru k nimž se žádost 
vztahuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výše požadované účelové dotace na provozní náklady: 
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Jiné finanční zdroje na zabezpečení občanských aktivit svépomocného charakteru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné přílohy žádosti: 
1) Podmínky pro poskytnutí účelové dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru  
    v sociální sféře na rok 2012 – vytištěné, podepsané, přiložené 
2) písemnosti uvedené v Podmínkách 9.a) – e) 
 
Vzory závěrečných dokladů: 

 Vzor vyúčtování dotace - odevzdává se v případě získání dotace  
 
 
 
 
Čestné prohlášení 
Žadatel: 
(úplný a přesný název) 

Statutární zástupce stvrzuje, že žádost o účelovou dotaci je zpracována v souladu s 
„Podmínkami  pro poskytnutí účelové dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru  
v sociální sféře na rok 2012“, se kterými se řádně seznámil, což stvrdil podpisem a přiložením 
k projektové žádosti. 

Dále stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zařazením do databáze (RISK) 
Statutárního města Ústí nad Labem. 

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této projektové žádosti jsou úplné a pravdivé, a že 
nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu.   
 

Místo a datum: 
 
 
 

Jméno a podpis statutárního zástupce 
žadatele, razítko: 
 
 
 

 
 
Datum a podpis předkladatele: 
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Podmínky pro poskytnutí a čerpání účelové dotace  
  na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře  

na rok 2012 
 

Dále jen Podmínky, které jsou součástí Dohody o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na občanské 
aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře (dále jen „Dohoda“) 

 
 

Účelová dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře se Statutárním 
městem Ústí nad Labem (dále jen SMÚ) poskytuje v souladu se zák. č. 128/2000  Sb., ve znění 
pozdějších změn a předpisů a zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění   
____________________________________________________________________________ 
 

1. Účelová dotace na rok 2012 je poskytnuta na základě schválené žádosti v elektronické a 
tištěné podobě zpracované dle příslušných podmínek a na typizovaném formuláři. 

 
2. Účelovou dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté účelové 

dotace, sjednanému v "Dohodě" (s odvoláním na čl. II. dohody) a zároveň toliko v rámci 
jednotlivých účelů a jejich výše, uvedených poskytovatelem ve schválené žádosti (viz 
formulář, tabulka), který bude tvořit nedílnou součást dohody jako příloha č. 2. 

 
3. Termín „čerpání finanční dotace“ uváděný v textu těchto “Podmínek“ znamená vždy 

provedení úhrady tj. platby do 31. 12. 2012. 
 
4. Příjemce účelové dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání  
     poskytnuté dotace, je povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 31. 1. 2013. 
 - nedočerpanou dotaci v roce čerpání (2012) je potřeba vrátit s průvodním dopisem  
       na účet 1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551. 

 - nedočerpanou dotaci po vyúčtování (do 31. 1. 2013) je potřeba vrátit s průvodním dopisem  
   na účet 19-1125-411 / 0100 s variabilním symbolem 10551.  
 

5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2013 provést vyúčtování poskytnuté finanční 
dotace k datu 31. 12. 2012 dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí "Podmínek". 
 

6. Příjemce dotace se při vedení účetnictví řídí příslušnými platnými právními předpisy. 
 

7. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro 
které byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví žadatele. 
Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků k zajištění stanovených úkolů s 
co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných 
úkolů. 

 
8. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy 

rozvrhu, aby z účetní závěrky žadatele byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná souhrnná 
výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání dotace SMÚ v daném účetním období. 
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9. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví poskytovatele (nikdy ne  kopie), 
které jsou nárokovány žadatelem jako čerpání příspěvku, budou obsahovat náležitosti 
účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (viz níže 
uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné dohody poskytovatele a SMÚ  
(viz níže uvedená písmena g až h). 

 
 

Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (§ 33a odst. 4 se rozumí podpisovým 
záznamem účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný průkazný 
účetní záznam v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 
stejně a obě mohou být použity na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) údaj, neboli označení, že je částka: "úplně čerpána z dotace SMÚ", 
h) údaj, neboli označení, že je částka: "částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z 

ostatních zdrojů ve výši yyy Kč. 
 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 
písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak 
stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  

 
 
10. Ke kontrole bude předložena úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako 

čerpání dotace, a to ve fotokopii. 
 
11. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití dotace a 

v této souvislosti žadatel vždy umožní pověřeným pracovníkům SMÚ ověřit si veškeré 
potřebné údaje na originálech účetních dokladů poskytovatele a ověřit si správnost jejich 
zaúčtování v účetnictví poskytovatele. 

 
12. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení účetních dokladů (originálů) 

ke kontrole do sídla SMÚ. 
 
13. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ................................................... 
 
 
Převzal: .................................................... (podpis/y, razítko nebo vypsaný název právnické osoby) 
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Vyúčtování dotace k 31. 12. 2012

poskytnuté Statutárním městem Ústí nad Labem dle "Dohody o poskytnutí
dotace v oblasti občanských aktivit svépomocného charakteru " 
prostřednictvím OMOSŠK, Odboru městských organizací, služeb, školství a kultury

Organizace

Dohodnutá výše a účel čerpání poskytnuté dotace dle "Dohody" uzavřené dne ………………………
na neinvestiční (provozní) náklady  …………………………………………… Kč

označení účet. popis obsahu účetního případu peněžní zaplaceno č.bank.
dokladu částka dne výpisu

čerpání celkem

poskytnutý příspěvek ……………………………………………… Kč
čerpání příspěvku ……………………………………………… Kč
rozdíl ……………………………………………… Kč

Jméno a podpis statutárního zástupce:

Datum vyhotovení:



Příloha č. 5

Koordinační skupina:

podpora - ano podpora - ne

A) Druh a forma sociální služby:                   
(v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, týká se programů A;nevypisujte, 
jedná-li se o službu blízkou)

B) Služby blízké službám sociálním               (nevypisujte, jedná-li se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

     B 1) Služby pro rodinu

* nehodící se škrtněte

     B 2) Svépomocné aktivity - zaškrtněte

Vždy je  nutné vyplnit Vaše vyjádření k projektu  na  konci  pod částí č. 3, kde shrňte nejslabší a nejsilnější stránku  projektu. K tomuto 
celkovému komentáři bude přihlížet  SZ komise rady SMUL při návrhu o případném přidělení či nepřidělení dotace.

HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ
dotace na poskytování sociálních služeb a služeb blízkým službám sociálním z rozpočtu SMUL na rok 2012 

Název žadatele (subjektu):

Název projektu:

Pokyny pro bodování:

Hodnocení je rozděleno do částí, přičemž každou část tvoří určitý počet otázek. První dvě otázky vyjadřují potřebnost projektu a jsou 
hodnoceny mezi 1 až 10 bodů, všechny další otázky hodnotitel ohodnotí v rozmezí 1 až 5 bodů.

1
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1 Skutečné 
skóre

Maximální 
možné skóre

1.1. 10

1.2. 10

1.3. 5

1.4. 5

1.5. 5

1.6. 5

1.7. 5

0 45

2 Skutečné 
skóre

Maximální 
možné skóre

2.1. 5

2.2. 5

2.3. 5

2.4. 5

0 20

3 Skutečné 
skóre

Maximální 
možné skóre

3.1. 0 45

3.2. 0 20

0 65
 = 0%

Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele: Podpis:

Jaký význam má projekt vzhledem k cílům a opatřením KPP pro cílovou skupinu? 

Hodnocení  projektu - obsah

Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu a jak přispívá k řešení problémů cílové skupiny? 

Celkové skóre

Do jaké míry odpovídá celková výše nákladů předpokládanému počtu uživatelů a typu služby?

Do jaké míry jsou veškeré náklady projektu relevantní k nákladům spojeným s poskytováním 
této služby uživatelům?

Do jaké míry jsou jednotlivé nákladové položky projektu přiměřené a jasně vymezené? 

Jak přesně a reálně jsou  vymezeny cíle projektu a předpokládané přínosy pro uživatele?

Hodnocení - rozpočet projektu

Jak jsou popsáné aktivity projektu dostatečně specifikovány? Jsou vhodné a efektivní pro 
cílovou skupinu uživatelů? 

Je projekt dostatečně personálně, odborně a technicky zajištěn? 

Do jaké míry je cílová skupina přesně vymezena a kvalitativně popsána?

Do jaké míry jsou služby pro  uživatele dostupné?

Celkové skóre

Do jaké míry je celková požadovaná  částka k finanční dotaci z prostředků Statutárního města 
Ústí nad Labem přiměřená vzhledem k  přínosu projektu a jeho celkovým nákladům?

Celkové skóre a doporučení projektu

Hodnocení - rozpočet projektu

Hodnocení projektu - obsah

Souhrnné hodnotící skóre

Vaše vyjádření k projektu (co se Vám na projektu líbilo,co Vás zaujalo, co se Vám nelíbilo) .

ano/neDoporučujete projekt k finanční podpoře? (nehodící se vymažte)
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RM: 8.11.12 - 599/12 RM: 12.7.2012 - 357/12
RM: 26.11.12 - 646/12 RM: 18.10.2012 - 556/12

p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

1 Ústí nad Labem 09, o.s. 22826629 Oldboyscup 2012 hala Sluneta 1.12.2012 50 000 Kč
2 SK Cyklotour ÚL 14868229 Barevný podzim ÚL - ČS - ÚL 20.10.2012 1 500 Kč
3 Dream Production MP 25487787 2012 European Bossaball Cup SH UJEP ÚL 11.-13.5.2012 0 Kč
4 USK Slávie 44552319 Výroční propagační akce činnosti oddílu MG SH UJEP ÚL 14.12.2012 5 600 Kč
5 BK SLOVAN Ústí nad Labem 22605797 Vánoční turnaj v basketbalu mládeže hala SKP 1.-2.12.2012 8 000 Kč
6 ŠK Spartak Ústí nad Labem 44554222 Mistrovství světa mládeže v Mariboru ve Slovinsku Slovinsko 8.-18.11.2012 6 000 Kč

Celkem 51 500 Kč

AKCE SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE 2012

1



RM: 8.11.12 - 599/12 RM: 12.7.2012 - 357/12 RM: 1. 3. 2012 - 89/12

RM: 26.11.12 - 646/12 RM: 18.10.2012 - 556/12 ZM: 15. 3. 2012 - 122/12

p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

1 Sportovní klub policie Sever 44226306 43. ročník GRAND PRIX města ÚL v boxu hala SKP 21.-25.3.2012 350 000 Kč
2 AMK Česká Brána 44553790 O pohár hraběte Chotka 2011 zámek Velké Březno 5.5.2012 0 Kč
3 AMK Česká Brána 44553790 Ústecká veterán rallye UL a okolí 21.7.2012 0 Kč
4 Athletic club Ústí n. L., o. s. 27043584 Vrhačský mítink (10.roč.) Městský stadion, ÚL srpen 2012 0 Kč
5 Athletic club Ústí n. L., o. s. 27043584 Atlet. závody Stéblo hendikepované mládeže (7.roč.) Městský stadion, ÚL 25.9.2012 0 Kč

6 Athletic club Ústí n. L., o. s. 27043584 Běh na Mariánskou skálu (8.roč.)
Kr. Březno
Mariánská skála 17.4.2012 0 Kč

7 Athletic club Ústí n. L., o. s. 27043584 Atletický mítink Grand Prix ÚL 2012 (8.roč.) Městský stadion, ÚL červenec 2012 120 000 Kč
8 Athletic club Ústí n. L., o. s. 27043584 Středoškolský Corny pohár v atletice (31.roč.) Městský stadion, ÚL září 2012 0 Kč
9 Bandasová Radka 40222837 Vánoční cheer show klub Apollo 15.12.2012 0 Kč

10 Bandasová Radka 40222837 Basta Akademie SH Stříbrníky 10.6.2012 0 Kč
11 Česká asociace go, o.s. 47003073 Turnaj v deskové hře go - O pohár Větruše (2.roč.) ÚL 19.-20.5.2012 0 Kč
12 EC Lokomotiva Mumie 22770810 Ústecká pětka s Mumií; Ústecká desítka cyklostezka ÚL 15.4.2012

 17.6.2012
2 000 Kč

13 FbC Ústí nad Labem 26665379 zápas II. ligy mužů proti FBC Č. Lípa SH Krupka 11.2.2012 0 Kč
14 FbC Ústí nad Labem 26665379 zápas II. ligy mužů proti TJ Lovochemie Lovosice SH UJEP ÚL 12.2.2012 0 Kč
15 FbC Ústí nad Labem 26665379 Ústecká liga mužů (03/12) SH Krupka 18.3.2012 0 Kč
16 FbC Ústí nad Labem 26665379 Ústecká liga mužů (12/12) SH Krupka prosinec 2012 0 Kč
17 FbC Ústí nad Labem 26665379 Liga starších žáků - divize II. (03/12) SH Krupka 24.3.2012 0 Kč
18 FbC Ústí nad Labem 26665379 Liga starších žáků - divize II. (11/12) SH Krupka listopad 2012 0 Kč
19 FbC Ústí nad Labem 26665379 2. liga juniorů (02/12) SH Krupka 5.2.2012 0 Kč
20 FbC Ústí nad Labem 26665379 2. liga juniorů (12/12) SH Krupka prosinec 2012 0 Kč
21 FbC Ústí nad Labem 26665379 Liga mladších žáků (04/12) SH Krupka 14.4.2012 7 000 Kč
22 FbC Ústí nad Labem 26665379 1. liga dorostenců - divize I. (12/12) SH Krupka prosinec 2012 0 Kč
23 FbC Ústí nad Labem 26665379 1. liga dorostenců - divize I. (01/12) SH Krupka 7.1.2012 0 Kč
24 FbC Ústí nad Labem 26665379 1.  liga dorostenců - divize I. (02/12) SH Krupka 5.2.2012 0 Kč
25 FbC Ústí nad Labem 26665379 Liga mladších žáků (11/12) SH Krupka listopad 2012 7 000 Kč
26 FbC Ústí nad Labem 26665379 zápas II. ligy mužů proti FLK TJ Slavoj Tachov SH UJEP ÚL 24.3.2012 0 Kč
27 FbC Ústí nad Labem 26665379 zápas II. ligy mužů proti FBC Hurrican K. Vary SH UJEP ÚL 25.3.2012 0 Kč
28 FbC Ústí nad Labem 26665379 zápas II. ligy mužů proti USK Slávie ÚL SH UJEP ÚL 21.1.2012 0 Kč

29
Gymnastický sportovní klub Ústí nad 
Labem 44223609 Ústecký pohár v moderní gymnastice SH UJEP ÚL 15.4.2012 13 000 Kč

AKCE SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE 2012
RM: 5. 6. 2012 - 284/12

ZM: 14. 6. 2012 - 157/12
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

30 Jezdecký klub NATURAL 66111765 Skákání pro radost Slavošov 8.9.2012 0 Kč
31 Jezdecký klub NATURAL 66111765 Koňský den Slavošov 26.5.2012 0 Kč
32 Jezdecký klub NATURAL 66111765 Hubertova jízda Slavošov 28.10.2012 0 Kč
33 Jezdecký klub NATURAL 66111765 Závody v enduranci Slavošov 5.5.2012 0 Kč
34 Judo Vyhlídka 44554087 Den dětí 32. ZŠ, ÚL červen 2012 0 Kč
35 Judo Vyhlídka 44554087 VC města ÚL mláďat a koťat 32. ZŠ, ÚL 24.3.2012 20 000 Kč
36 Klub českých turistů Spartak 18381839 Turistický pochod "Ústecká jarní 50" (46. roč.) klub Apollo ÚL 13.-15.4.2012 0 Kč

37
Městský plavecký klub Ústí nad 
Labem 26647567 Vánoční cena MPK ÚL plavecká hala ÚL 19.12.2012 20 000 Kč

38 Okresní svaz hokejbalu, o.s. 70200912 Hokejbal proti drogám - okresní kolo (11.roč.) stadion Bukov 11.-24.4.2012 0 Kč
39 Okresní svaz hokejbalu, o.s. 70200912 Memoriál Jindřicha Borůvky 2012 (10.roč.) stadion Bukov 1.-.2.9.2012 0 Kč

40
OR Asociace školních sportovních 
klubů 44557523 Volejbalový turnaj učitelů ZŠ Rabasova listopad 2012 0 Kč

41
OR Asociace školních sportovních 
klubů 44557523 Gymnastický pohár ZŠ Karla IV. březen 2012 0 Kč

42
OR Asociace školních sportovních 
klubů 44557523 Přehazovaná ZŠ Rabasova listopad 2012 0 Kč

43
OR Asociace školních sportovních 
klubů 44557523 Florbalová liga školy okr. ÚL

září 2011-duben 
2012 0 Kč

44 Prague International Marathon s.r.o. 63673738 Juniorský maraton 2012 (16.roč.) ÚL 3.4.2012 20 000 Kč
45 SK CYKLOTOUR 14868229 CDJ Českosaské Švýcarsko/Labské pískovce trasa v oblasti akce 2.6.2012 0 Kč
46 SK CYKLOTOUR 14868229 Kolem Danova ranče České středohoří 30.6.2012 0 Kč
47 SK CYKLOTOUR 14868229 Labské vyhlídky na kole Porta Bohemica 14.7.2012 0 Kč
48 SK CYKLOTOUR 14868229 Frýdlantsko na dva dny Frýdlantský výběžek 1.-2.9.2012 0 Kč
49 SK CYKLOTOUR 14868229 CDJ Děčínský Sněžník CHKO Labské pískovce 6.10.2012 0 Kč
50 SK CYKLOTOUR 14868229 Zamykání sezony centrklíčem České středohoří 3.11.2012 0 Kč
51 SK CYKLOTOUR 14868229 CDJ Českým středohořím České středohoří 21.4.2012 0 Kč
52 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Májový pohár karate mládeže 2012 (10.roč.) Sportcentrum Sluneta 27.5.2012 10 000 Kč
53 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Florball Kamura Cup 2012 (10.roč.) ZŠ Všebořice, ÚL 8.5.2012 0 Kč
54 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Atletický sportovní den mládeže 2012 (13.roč.) areál 29.ZŠ Kamenný 

Vrch
26.6.2012 0 Kč

55 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Národní liga kumite družst.+Národní pohár seniorů 2012 Sport. Hala Dobětice 21.1.2012 0 Kč
56 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Vánoční pohár nadějí Ústeckého kraje 2012 (13.roč.) Sport. Hala Dobětice 15.12.2012 0 Kč
57 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Regionální pohár karate Ústeckého kraje 2012 Sport. Hala Dobětice 25.2.2012 0 Kč
58 SK Kamura Ústí n. L., o. s. 66110351 Grand Prix Karate ÚL - Czech karate open cup 2012 (17.roč.) Sportcentrum Sluneta 26.5.2012 50 000 Kč
59 SK Pronako Hostovice 44226829 Halový turnaj v malé kopané SH Severotuk 28.1.2012 0 Kč
60 SK Pronako Hostovice 44226829 Sportovní den v Hostovicích areál Hostovice 30.6.2012 0 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

61 SK Pronako Hostovice 44226829 Loučení s létem areál Hostovice 1.9.2012 0 Kč
62 Sport Union, o. s. 44554044 Finále MČR, liga družstev karate Sport. Hala Dobětice 18.3.2012 10 000 Kč
63 Sport Union, o. s. 44554044 Májový pohár nadějí Sportovní hala Lovosice 6.5.2012 0 Kč
64 Sport Union, o. s. 44554044 Florbal Cup 2012 ZŠ A. České 16.5.2012 0 Kč
65 Sport Union, o. s. 44554044 Atletický den mládeže 2012 ZŠ A. České 23.5.2012 0 Kč
66 Sport Union, o. s. 44554044 Sportovní den Shotokanu - Badminton Cup T Club ÚL 25.6.2012 0 Kč
67 Sport Union, o. s. 44554044 Krajský přebor karate mládeže, dorostu a seniorů Sportovní hala Stříbrníky 16.6.2012 0 Kč
68 Sport Union, o. s. 44554044 Vánoční pohár talentů 2012 Sportovní hala Dobětice 16.12.2012 0 Kč
69 Sport Union, o. s. 44554044 44.Mezinárodní Grand Prix Northbohemia Sluneta 13.10.2012 50 000 Kč
70 Sportovně střelecký klub ÚL 44554931 J.D.T. Open - NP PPC 1500 střelnice Mariánská skála 2.-3.6.2012 0 Kč
71 Sportovně střelecký klub ÚL 44554931 Český pohár EPP střelnice Mariánská skála 2.-3.6.2012 0 Kč
72 Sportovní klub policie Sever 44226306 MČR seniorů v kulečníku - velký stůl, 47/2 kádr herna Všebořice 25.-26.2.2012 0 Kč
73 Sportovní klub policie Sever 44226306 Mikulášský turnaj v elektronických šipkách hala SKP 8.12.2012 0 Kč
74 Sportovní klub policie Sever 44226306 MČR seniorů v kulečníku - malý stůl, jednoband herna Všebořice listopad 2012 0 Kč
75 Sportovní klub policie Sever 44226306 Open beachvolejbalový turnaj dívek kurty Brná 16.-17.6.2012 4 000 Kč
76 Sportovní klub policie Sever 44226306 Májový turnaj v tenisu kurty Skřivánek 19.5.2012 0 Kč
77 Sportovní klub policie Sever 44226306 Turnaj v kulečníku - jednoband herna Všebořice 19.5.2012 0 Kč
78 Sportovní klub policie Sever 44226306 Turnaj juniorek a kadetek ve volejbalu hala SKP Stříbrníky 15.-16.9.2012 0 Kč
79 Sportovní klub policie Sever 44226306 Mezinárodní turnaj v boxu - Chemnitz Chemnitz srpen-září 2012 3 000 Kč
80 Sportovní klub policie Sever 44226306 VC SKP v kuželkách kuželna Trnovany 21.-23.9.2012 0 Kč
81 Sportovní klub policie Sever 44226306 Turnaj v beachvolejbalu mládeže kurty Brná 25.-26.8.2012 2 000 Kč
82 Sportovní klub policie Sever 44226306 Labský pohár ve střelbě střelnice Mariánská skála 15.-16.9.2012 0 Kč
83 Sportovní klub policie Sever 44226306 Beachvolejbalový turnaj dívek kurty Brná 14.7.2012 0 Kč
84 Sportovní klub policie Sever 44226306 Memoriál JUDr. Šedivého a JUDr. Bejčka v tenisu kurty Skřivánek 23.-24.6.2012 0 Kč
85 Sportovní klub policie Sever 44226306 Sportovní pětiboj družstev hala SKP 7.6.2012 0 Kč
86 Sportovní klub policie Sever 44226306 VC města ÚL v kuželkách kuželna Trnovany 12.-16.6.2012 0 Kč
87 Sportovní klub policie Sever 44226306 51. ročník Telnické patnáctky ski centrum Adolfov 4.-5.2.2012 10 000 Kč
88 Sportovní klub policie Sever 44226306 19. ročník Memoriálu Karla Janko ski centrum Adolfov 26.12.2012 0 Kč
89 Sportovní klub policie Sever 44226306 Přebor ZŠ a SŠ okresu ÚL v běhu na lyžích ski centrum Adolfov 7.2.2012 5 000 Kč
90 Sportovní klub policie Sever 44226306 Vánoční turnaj ve volejbalu hala SKP 22.12.2012 4 000 Kč
91 Sportovní klub policie Sever 44226306 OPEN střelecká liga ÚL střelnice Mariánská skála rok 2012 0 Kč
92 Sportovní klub policie Sever 44226306 Ústecký turnaj kadetů v boxu hala SKP 18.-21.10.2012 40 000 Kč
93 Sportovní klub policie Sever 44226306 52. ročník Telnického lesního běhu ski centrum Adolfov 6.10.2012 0 Kč
94 Sportovní klub policie Sever 44226306 Buď FIT - Silvestrovský kilometr ski centrum Adolfov 31.12.2012 0 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

95 Šachový klub Spartak ÚL, o.s. 44554222 20. ročník mez. šachového festivalu ÚL 2012 muzeum, ÚL 18.-20.5.2012 20 000 Kč
96 Šachový klub Spartak ÚL, o.s. 44554222 Mistrovství ČR seniorů v šachu 2012 muzeum, ÚL 18.5.2012 0 Kč
97 ŠSK při 14. ZŠ 68975023 Velikonoční turnaj v basketbalu Kr. Březno 6.4.2012 0 Kč
98 ŠSK při 14. ZŠ 68975023 Jarní turnaj v basketbalu u příležitosti MDD Kr. Březno 1.6.2012 0 Kč
99 ŠSK při 14. ZŠ 68975023 Podzimní turnaj v basketbalu Kr. Březno 26.9.2012 3 000 Kč
100 ŠSK při 14. ZŠ 68975023 Vánoční turnaj v basketbalu Kr. Březno 21.12.2012 3 000 Kč
101 Tempo team prague, s.r.o. 25107615 Volkswagen Ústecký 1/2 Maraton ÚL centrum 16.9.2012 100 000 Kč
102 Tenis Club 18380514 Celostátní tenisový turnaj mladší žáci "B" Tenis club, ÚL 6.-9.7.2012 0 Kč
103 Tenis Club 18380514 Celostátní tenisový turnaj starší žáci "B" Tenis club, ÚL 21.-24.7.2012 0 Kč
104 Tenis Club 18380514 Celostátní tenisový turnaj starší žáci "A" Tenis club, ÚL 30.8.-3.9.2012 18 000 Kč
105 Tenis Club 18380514 Celostátní halový turnaj starších žáků tenisová hala Všebořice 7.-10.1.2012 0 Kč
106 Tenis Club 18380514 Celostátní tenisový turnaj dorostu "B" Tenis club, ÚL 8.-11.9.2012 0 Kč
107 Tenis Club 18380514 Oblastní přebor mladších žákyň Tenis club, ÚL 19.-21.5.2012 0 Kč
108 TJ Chemička 555061 Mistrovství oblasti Labe Vaňov 9.-10.6.2012 5 000 Kč
109 TJ Chemička 555061 41. Ústecká zatáčka Vaňov 12.-13.5.2012 5 000 Kč
110 TJ Chemička 555061 Český pohár ve veslování na trenažerech gymnázium Jateční 21.1.2012 0 Kč
111 TJ Chemička 555061 Mezinárodní závody v plavání plavecká hala ÚL 5.-6.5.2012 30 000 Kč
112 TJ Chemička 555061 50. Ústecký kilometr vodáků Vaňov 27.5.2012 5 000 Kč
113 TJ Chemička 555061 4. závod dračích lodí - Den Labe Vaňov 4.-5.5.2012 16 000 Kč
114 TJ Chemička 555061 Modrá stuha - jachting loděnice Brná 6.10.2012 0 Kč
115 TJ Chemička 555061 Labský pohár - jachting

Píšťany - jezero 
Žernoseky 25.-26.8.12 0 Kč

116 TJ Chemička 555061 Memoriál Míly Koloce - házená ÚL - Keplerova ul. 9.12.2012 0 Kč
117 TJ Chemička 555061 Česká brána Labe - Jachting Roudníce n/L  ÚL 16.-17.6.2012 0 Kč
118 TJ Lokomotiva 44226357 Turnaj Poháru mladých nadějí ÚL 8.1.2012 2 500 Kč
119 TJ Lokomotiva 44226357 Vánoční turnaj ÚL 1.12.-22.12.2012 0 Kč
120 TJ Sever Ústí n. L. - oddíl neslyšících 44552939 Turnaj v šachu jednotlivců (23.roč.) ÚL 10.11.2012 3 000 Kč
121 TJ Sever Ústí n. L. - oddíl neslyšících 44552939 Turnaj v šipkách jednotlivců M+Ž (14.roč.) Restaurace Laura, ÚL 26.5.2012 4 000 Kč
122 TJ Sever Ústí n. L. - oddíl neslyšících 44552939 Turnaj v bridži jednotlivců a družstev (17.roč.) Kulturní dům, ÚL 24.3.2012 0 Kč
123 TJ Sever Ústí n. L. - oddíl neslyšících 44552939 Turnaj v bowlingu jednotlivců M+Ž (12.roč.) Brunswick club Klíše 10.3.2012 0 Kč
124 TJ Slavoj Severotuk, o. s. 14868067 Vánoční turnaj judo 2012 (16.roč.) hala Severotuku 15.12.2012 0 Kč
125 TJ Slavoj Severotuk, o. s. 14868067 Turnaj nadějí 2012 (10.roč) hala Severotuku 15.12.2012 22 000 Kč
126 TJ Slavoj Severotuk, o. s. 14868067 Den juda - judoshow (4.roč.) hala Severotuku 13.9.2012 0 Kč
127 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Dětský den v Ústeckými Tygry (10.roč.) hala Krásné Březno 5.6.2012 0 Kč
128 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Mikulášská s Ústeckými Tygry (10.roč.) hala Krásné Březno 4.12.2012 0 Kč

4



p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

129 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - přípravka (01/12) - 10.roč hala Krásné Březno 15.1.2012 0 Kč
130 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - přípravka (10/12) - 10.roč hala Krásné Březno říjen 2012 0 Kč
131 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012-minižactvo (02/12) - 10.r. hala Krásné Březno 12.2.2012 0 Kč
132 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - minižactvo (11/12) - 10.r. hala Krásné Březno listopad 2012 5 000 Kč
133 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - ml. žáci (03/12) - 10.r. hala Krásné Březno 11.3.2012 0 Kč
134 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - ml. žáci (12/12) - 10.r. hala Krásné Březno prosinec 2012 0 Kč
135 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - starší žáci (12/12) - 10.roč. hala Krásné Březno prosinec 2012 0 Kč
136 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - starší žáci (03/12) - 10.roč. hala Krásné Březno 10.3.2012 0 Kč
137 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012-ml. dorost. (02/12) - 10.r. hala Krásné Březno 11.2.2012 0 Kč
138 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012-ml. dorost. (12/12) - 10.r. hala Krásné Březno prosinec 2012 7 500 Kč
139 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - muži(01/12) - 10.r. hala Krásné Březno 21.1.2012 0 Kč

140 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Open Tygr cup Tour ÚL 2012 - Memoriál J. Sklenaříka (10.roč.) hala Krásné Březno prosinec 2012 0 Kč
141 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Elite Cheerleading Championship 2012 (9.roč.) Bottrop, Německo 26.-27.5.2012 0 Kč
142 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Den dětí s házenkářkama (2.roč.) hala Krásné Březno červen 2012 0 Kč
143 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 LABE CUP (3.roč.) hala Krásné Březno listopad 2012 0 Kč
144 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 4. ročník přípravného turnaje ml. žaček hala Krásné Březno únor 2012 0 Kč
145 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Letní házenkářská olympiáda (3.roč) Železný Brod 11.-13.8.2012 0 Kč
146 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Letní turnaj žen hala Krásné Březno srpen 2012 0 Kč
147 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Memoriál Jiřího Hobelta (2.roč.) hala Krásné Březno prosinec 2012 0 Kč
148 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Hospul Cup 2012 (12.roč.) hala UJEP 25.11.2012 2 500 Kč
149 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Otevírání skal 2012 (12.roč.) Tisá 31.3.2012 0 Kč
150 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Vánoční turnaj ve volejbale - příchozích (21.roč.) hala Krásné Březno 26.12.2012 3 000 Kč
151 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Vánoční deblový turnaj ve volejbale - mix (21.roč.) hala Krásné Březno 22.12.2012 3 000 Kč
152 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Turnaj ve volejbale žen (6.roč.) TJ Svah, ÚL 8.9.2012 0 Kč
153 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Turnaj ve volejbale mužů (6.roč.) TJ Svah, ÚL 8.9.2012 0 Kč
154 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Turnaj v beachvolejbale - příchozích Beacharéna, ÚL 28.4.2012 0 Kč
155 TJ Spartak Ústí n. L., o. s. 44226110 Memoriál Rudolfa DUFKA - mez. žákovský turnaj (12.r.) hala Krásné Březno 7.1.2012 10 000 Kč
156 TJ Svádov - Olšinky, o. s. 18382991 Memoriál Františka Kolmana (2.roč.) Svádov, ÚL 30.6.2012 2 000 Kč
157 TJ Tatran 44224877 Jarní jezdecké závody areál TJ Tatran 28.4.2012 0 Kč
158 TJ Tatran 44224877 Májová cena v drezuře areál TJ Tatran 1.5.2012 0 Kč
159 TJ Tatran 44224877 Cena města ÚL v parkurovém skákání areál TJ Tatran 19.-20.5.2012 10 000 Kč
160 TJ Tatran 44224877 Letní jezdecké závody I. areál TJ Tatran 30.6.2012 0 Kč
161 TJ Tatran 44224877 Letní jezdecké závody II. areál TJ Tatran 28.7.2012 0 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

162 TJ Tatran 44224877 Podzimní jezdecké závody areál TJ Tatran 8.9.2012 0 Kč
163 TJ Tatran 44224877 Dětský den areál TJ Tatran 6.10.2012 8 000 Kč
164 TJ Tatran 44224877 Vánoční ježdění areál TJ Tatran 15.12.2012 0 Kč
165 ÚKA Sport pro všechny 26982374 Sportovní odpoledne s překážkami TV SŠ Pod Parkem 20.2.2012 0 Kč
166 ÚKA Sport pro všechny 26982374 Skákání na airtracku TV SŠ Pod Parkem 22.10.2012 0 Kč
167 Univerzitní sportovní klub Slávie 44552319 Moudrá sova - přátelský závod ZPMG SH UJEP ÚL 2.6.2012 0 Kč
168 Univerzitní sportovní klub Slávie 44552319 Přebor UJEP a veřejný závod v běhu na lyžích Dlouhá Louka u Litvínova 11.2.2012 0 Kč
169 Univerzitní sportovní klub Slávie 44552319 Přebor UJEP a veřejný závod v přespolním běhu UJEP, Hoření 13 10.10.2012 0 Kč
170 Univerzitní sportovní klub Slávie 44552319 Turistický pochod ÚL - Milešovka v noci ÚL - Milešovka 2.11.2012 4 000 Kč

171
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Májové závody - 36.ročník ÚL 1.5.2012 0 Kč

172
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Kinderiáda - krajské kolo ÚL 30.5.2012 0 Kč

173
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Pohár rozhlasu - mladší žactvo ÚL květen 2012 0 Kč

174
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Pohár rozhlasu - starší žactvo ÚL květen 2012 0 Kč

175
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Národní závody mládeže - 56.ročník ÚL 23. a 25.9.2012 15 000 Kč

176
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Krajský přebor dorostu, juniorstva a dospělých v atletice Praha 12.2.2012 0 Kč

177
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Krajský přebor žactva v hale Praha 5.2.2012 0 Kč

178
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Atletický čtyřboj - 1.část ÚL září 2012 0 Kč

179
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Atletický čtyřboj - 2.část ÚL září 2012 0 Kč

180
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Zahajovací závody mládeže ÚL 26.4.2012 0 Kč

181
Univerzitní sportovní klub Vysoké 
školy ekonomiky a managementu 18381375 Atletika pro děti ÚL květen 2012 0 Kč

182 Ústecký krasobruslařský klub 68455437 Krušnohorská brusle zimní stadion 27.10.2012 40 000 Kč
183 Ústecký krasobruslařský klub 68455437 Ústecká bruslička zimní stadion 27.10.2012 25 000 Kč
184 ZŠ Vinařská 44555229 Kroužek roztleskávaček ZŠ Vinařská 0 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Schválená 
dotace

185 Ústí nad Labem 09, o.s. 22826629 Oldboyscup 2012 hala Sluneta 1.12.2012 50 000 Kč
186 SK Cyklotour ÚL 14868229 Barevný podzim ÚL - ČS - ÚL 20.10.2012 1 500 Kč
187 Dream Production MP 25487787 2012 European Bossaball Cup SH UJEP ÚL 11.-13.5.2012 0 Kč
188 USK Slávie 44552319 Výroční propagační akce činnosti oddílu MG SH UJEP ÚL 14.12.2012 5 600 Kč
189 BK SLOVAN Ústí nad Labem 22605797 Vánoční turnaj v basketbalu mládeže hala SKP 1.-2.12.2012 8 000 Kč
190 ŠK Spartak Ústí nad Labem 44554222 Mistrovství světa mládeže v Mariboru ve Slovinsku Slovinsko 8.-18.11.2012 6 000 Kč

Celkem 1 170 000 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Navržená 
dotace

1 Aeroklub Ústí nad Labem 18381928 Letecký den (8.roč.) Letiště Podhoří květen 2012 15 000 Kč

2
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Vánoční plavecké setkání ÚL prosinec 2012 2 500 Kč

3
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Tradiční prvomájová plavba po Labi ÚL květen 2012 3 500 Kč

4
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Turnaj v kuželkách handicapovaných dětí ÚL září 2012 0 Kč

5
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Jarní plavecké zápolení ÚL květen 2012 3 500 Kč

6
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Turnaj v bowlingu ÚL červen 2012 0 Kč

7
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o. s. 63152517 Turnaj ve stolním fotbalu ÚL listopad 2012 0 Kč

8
Český svaz žen, o.s. KRŽ Ústeckého 
kraje 425133 Pohádkový les aneb vítej z prázdnin (8.roč.) hrad Střekov, Zubrnice 13.10.2012 0 Kč

9
Český svaz žen, o.s. KRŽ Ústeckého 
kraje 425133 Dětský den (5.roč.) park Severní Terasa 1.6.2012 6 000 Kč

10
Český svaz žen, o.s. KRŽ Ústeckého 
kraje 425133 Opět přišel Mikuláš (6.roč.) Důlce 5.12.2012 0 Kč

11 Dogfriends, o.s. 22826181 Ústecký psí festival 2012 (4.roč.) Klíše 5.8.2012 20 000 Kč

12 Dream production MP 25487787 Školní Bossaball CUP 2012 ÚL hřiště UJEP, ZŠ a SŠ
květen-červen 

2012 20 000 Kč

13 Jesle Ústí n. Labem, p.o. 44555458 Vodníka se nebojíme (6.roč.) Severní Terasa
květen, červen 

2012 3 000 Kč
14 Jesle Ústí n. Labem, p.o. 44555458 Malá nožička - obtížná cestička (4.roč.) Severní Terasa duben 2012 1 000 Kč
15 MS ČČK ÚL 75095033 Mikulášská nadílka (3.roč.) klub Apollo prosinec 2012 3 000 Kč
16 MS ČČK ÚL 75095033 Pinčesový turnaj (5.roč.) klub Apollo říjen 2012 0 Kč
17 MS ČČK ÚL 75095033 Ústecké vodopády ÚL září-říjen 2012 0 Kč
18 MS ČČK ÚL 75095033 Floorbalový turnaj (6.roč.) klub Apollo říjen 2012 0 Kč
19 MS ČČK ÚL 75095033 Přechod Českého středohoří (5.roč.) CHKO Č. středohoří červen 2012 2 000 Kč

AKCE VOLNOČASOVÉHO KALENDÁŘE 2012
RM: 5. 6. 2012 - 284/12
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Navržená 
dotace

20 MS ČČK ÚL 75095033 Drakiáda ÚL září 2012 2 000 Kč
21 MS ČČK ÚL 75095033 Poznej naše houby ÚL srpen - říjen 2012 0 Kč
22 MŠ Motýlek 70200998 Radost z pohybu (3.roč.) MŠ Motýlek únor - září 2012 0 Kč
23 Oblastní charita 44225512 Mikulášská show (4.roč.) Dům Světluška ÚL 5.12.2012 0 Kč
24 Oblastní charita 44225512 Divadelní malování CPR Ovečka, ÚL 18.4. a 17.9.2012 0 Kč
25 Oblastní charita 44225512 Den dětí (6.roč.) CPR Ovečka, ÚL 1.6.2012 0 Kč
26 Oblastní charita 44225512 Halloween party a průvod za pokladem CPR Ovečka, ÚL 2.11.2012 0 Kč
27 Oblastní charita 44225512 Mikulášská nadílka (6.roč.) CPR Ovečka, ÚL 5.12.2012 0 Kč
28 Oblastní charita 44225512 Létající štěstí pro Světlušku Dům Světluška ÚL září 2012 0 Kč
29 Oblastní charita 44225512 Velikonoční dílna ve Světlušce Dům Světluška ÚL duben 2012 0 Kč
30 Oblastní charita 44225512 Drakiáda Dům Světluška ÚL říjen 2012 2 000 Kč
31 Oblastní charita 44225512 Tvořivé ruce (3.roč.) Chabařovice květen 2012 0 Kč
32 Oblastní charita 44225512 Dekorační technika (2.roč.) Chabařovice srpen 2012 0 Kč
33 Oblastní charita 44225512 Aromaterapie (3.roč.) Chabařovice říjen 2012 0 Kč
34 Oblastní charita 44225512 Azylkop 2012 (5.roč.) Dům Samaritán, ÚL září 2012 0 Kč
35 Oblastní charita 44225512 Velikonoční setkání (3.roč) Dům Samaritán, ÚL duben 2012 0 Kč
36 Oblastní charita 44225512 Sportovní den (3.roč.) Dům Samaritán, ÚL červen 2012 0 Kč
37 Oblastní charita 44225512 Prázdninový pobyt Světluška Lovečkovice červenec 2012 0 Kč
38 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Memoriál Jaroslava Rohleny fot. hřiště Svádov 20.5.2012 0 Kč
39 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Plamínek Lidické náměstí 10.5.2012 0 Kč
40 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Požární sport fot. hřiště Svádov 2.6.2012 0 Kč
41 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Samovar fot. hřiště Telnice 15.9.2012 0 Kč
42 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Speciální hasičská olympiáda ZŠ E. Krásnohorské 16.5.2012 5 000 Kč
43 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Závěr okresního kola Plamen 2011 fot. hřiště Svádov 19.5.2012 0 Kč
44 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Zimní sraz mladých hasičů ÚL 25.2.2012 0 Kč
45 OS hasičů ČMS, o. s. 63152801 Zahájení okresního kola Plamen 2013 ÚL 13.10.2012 5 000 Kč
46 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Kuličkiáda (11.roč.) ÚL duben 2012 0 Kč
47 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Uzlařská regata (11.roč.) ÚL březen 2012 0 Kč
48 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Mezinárodní den dětí (11.roč.) ÚL centrum 30.5.2012 0 Kč
49 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Hejbni kostrou - sportovní den (6.roč.) ÚL září 2012 2 500 Kč
50 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Hra ve městě (11.roč.) ÚL květen 2012 2 000 Kč
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p.č. Název žadatele IČ/RČ Akce Místo konání Termín konání Navržená 
dotace

51 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Deskohraní (8.roč.) Důlce prosinec 2012 2 000 Kč
52 Pionýrská skupina Dravci, o.s. 70693501 Mikulášská Důlce prosinec 2012 0 Kč
53 RC Slunečník 27026876 Masopustní rej pro děti (5.roč.) klub Apollo únor 2012 0 Kč

54 RC Slunečník 27026876 Mariánská strašidla aneb Strašidelná cesta Ústím (4.roč.) klub Apollo září 2012 2 000 Kč
55 RC Slunečník 27026876 Květinová Slavnost aneb oslava dne matek(4.roč.) klub Apollo květen 2012 0 Kč
56 RC Slunečník 27026876 Halloween párty (5.roč.) klub Apollo říjen 2012 0 Kč
57 RC Slunečník 27026876 Svatomartinská světýlka - lampionový průvod (5.roč.) klub Apollo listopad 2012 2 000 Kč
58 RC Slunečník 27026876 Mikulášská nadílka (5.roč.) klub Apollo prosinec 2012 0 Kč

59
Sbor dobrovolných hasičů  
Neštěmice 63153262 Zahájení hry Plamen ÚL 26.-27.5.2012 2 000 Kč

60 Sdružení V.T.O.M., o.s. 26524481 Velikonoce 2012 (11.roč.) Mimoň (Česká Lípa) 5.-10.4.2012 0 Kč
61 Sdružení V.T.O.M., o.s. 26524481 Podzimní prázdniny 2012 (11.roč.) Mimoň (Česká Lípa) 24.-28.10.2012 4 000 Kč
62 Sdružení V.T.O.M., o.s. 26524481 Pololetní prázdniny 2012 (11.roč.) Maxičky u DC (Tisá) 2.2.-5.2.2012 0 Kč
63 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 1. Taneční soutěž v dětské kategorii Ústecký kraj květen 2012 0 Kč

64 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 Sportem proti obezitě Ústecký kraj
červenec-srpen 

2012 0 Kč
65 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 Třídíme komunální odpad Ústecký kraj 13.4.-8.6.2012 0 Kč
66 Severočeský Metropol, a.s. 28668898 Integrace dětí z dětských domovů 2012 ÚL 1.3.-31.12.2012 0 Kč

67
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
ČR, Základní organizace neslyšících 71167765 Turnaj v bowlingu jednotlivců M+Ž (10.roč.) Bowling centrum 29.12.2012 0 Kč

68
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
ČR, Základní organizace neslyšících 71167765 Turnaj v bridži jednotlivců a družstev (19.roč.) klub SNN 22.9.2012 0 Kč

69
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
ČR, Základní organizace neslyšících 71167765 Turnaj v šipkách M+Ž (19.roč.) Restaurace Laura 22.9.2012 0 Kč

70 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 44225466 stolní hry tělesně postižených osob Dubice 8.11.2012 0 Kč
71 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 44225466 sportovní hry tělesně postižených osob Dubice 7.6.2012 0 Kč
72 TOSOUWONI, o.s. 22767436 Dětský den ÚL centrum červen 2012 2 000 Kč
73 TOSOUWONI, o.s. 22767436 Mikulášská nadílka ÚL centrum prosinec 2012 0 Kč
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74
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 Vánoční turnaj v deskových hrách Brná prosinec 2012 0 Kč

75
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 Drakiáda Dobětice říjen 2012 3 000 Kč

76
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 "Vyzvědači" - hra ve městě ÚL, Klíše květen 2012 1 000 Kč

77
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 Soutěže výročního ohně Tisá září 2012 2 000 Kč

78
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 Pochod "PORTA BOHEMICA" - soutěže ÚL a okolí září 2012 2 000 Kč

79
Turistický oddíl mládeže 7113 "KOLA 
WAŠTĚPI" 18382410 Pochod "Ústecká jarní padesátka" - soutěže ÚL a okolí duben 2012 2 000 Kč

80
Ústecká krajská organizace Pionýra, 
o.s. 70693862 Dětský den (7.roč.) Důlce 30.5.2012 2 000 Kč

81
Ústecká krajská organizace Pionýra, 
o.s. 70693862 Drakiáda (6.roč.) Mariánská skála říjen 2012 2 000 Kč

82
Ústecká krajská organizace Pionýra, 
o.s. 70693862 Turnaj ve stolním tenise (7.roč.) Důlce říjen 2012 2 000 Kč

83
Ústecká krajská organizace Pionýra, 
o.s. 70693862 Turnaj v deskových hrách (7.roč.) Důlce březen 2012 2 000 Kč

84
Ústecká krajská organizace Pionýra, 
o.s. 70693862 Ústecká jarní 50 (46.roč.) okolí ÚL 14.4.2012 2 000 Kč

85 Ústecká kulturní platforma '98, o.s. 68298587 Zanikláče 2012 - Na kole po Severní Polabí
okolí ÚL, méně známé 
lokality ÚL

květen-červen 
2012 15 000 Kč

86
Ústecký ARCUS o. s. onkologických 
pacientů 44553374 Rehabilitační cvičení a plavání v bazénu MN ÚL

Krajská zdravotní, a.s., 
MN ÚL 1.3. - 20.12.12 5 000 Kč

87 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Dětský den Na laně (4.roč.) Krásné Březno
květen-červen 

2012 0 Kč
88 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Mikulášská nadílka MC Broučci prosinec 2012 0 Kč
89 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Ústecká bludička centrum ÚL listopad 2012 0 Kč
90 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Ze života zvířátek Městské sady září-říjen 2012 0 Kč
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91 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Dětský den v Mateřských centrem YMCA (8.roč.)
Park před radnicí 
Neštěmice

květen-červen 
2012 0 Kč

92 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Ústecký pohár 2012 (2.roč.) Lezecký klub Harlem
duben, září, 

prosinec 2012 4 000 Kč

93 Ymca v Ústí nad Labem 26533839 Ústečtí lezečtí talenti 2012 (2.roč.) Lezecký klub Harlem
březen, červen, 

listopad 2012 0 Kč
94 Za Sebuzín krásnější, o.s. 22672729 Pohádkový les (5.roč.) Sebuzín 3.6.2012 10 000 Kč
95 Za Sebuzín krásnější, o.s. 22672729 Honba za pokladem Sebuzín 9.9.2012 0 Kč
96 ZŠ Mírová 44553226 Ujedeme lenosti aneb týden na kolech Staré Splavy červen 2012 0 Kč
97 ZŠ Mírová 44553226 Táto, mámo, věnuj mi svůj čas - tvořivá dílna ZŠ Mírová březen 2012 0 Kč
98 ZŠ Mírová 44553226 Táto, mámo, věnuj mi svůj čas - sportujeme ZŠ Mírová květen 2012 5 000 Kč
99 ZŠ Školní náměstí 44553412 UNESCO CUP ZŠ Školní náměstí červen 2012 3 000 Kč

100 ZŠ Školní náměstí 44553412 Turnaj ve stolním tenise ZŠ Školní nám.
květen-červen 

2012 0 Kč
101 ZŠ Vinařská 44555229 Adrenalinovými sporty k emočním prožitkům Tisá září-říjen 2012 5 000 Kč
102 ZŠ Vinařská 44555229 Školní klub ZŠ Vinařská 2011-2012 0 Kč
103 ZŠ Vinařská 44555229 Školní časopis ZŠ Vinařská 1x týdně 0 Kč
104 ZŠ Vinařská 44555229 Včelařský kroužek, medobraní 2012 ZŠ Vinařská únor-červen 2012 0 Kč
105 ZŠ Vinařská 44555229 Keramická dílna na ZŠ Vinařská ZŠ Vinařská 2011-2012 0 Kč

Celkem 179 000 Kč
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RM: 9.12.2010 - 39/10A

ZM: 28.12.2010 - 13/10

P.č. Název žadatele Sport Příspěvek
1 Fotbalový klub Ústí nad Labem, o.s. - mládež fotbal 1 500 000

2 Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. fotbal 1 000 000

3 HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. lední hokej 1 000 000

4 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, o.s. lední hokej 2 500 000
Celkem 6 000 000

RM: 9.2.2012 - 47/12

ZM: 21.2.2012  - 111/12

P.č. Název žadatele Sport Příspěvek
5a BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s basketbal 337 500

6a BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., o.s. - mládež basketbal 112 500

7a SK Volejbal Ústí nad Labem, o.s. volejbal 450 000
Celkem 900 000

RM: 1.3.2012 - 89/12

ZM: 15.3.2012 - 122/12

P.č. Název žadatele Sport Příspěvek
5b BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s basketbal 162 500

6b BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., o.s. - mládež basketbal 387 500

7b SK Volejbal Ústí nad Labem, o.s. volejbal 1 550 000
Celkem 2 100 000

RM: 30.8.2012 - 450/12

ZM: 13.9.2012 - 200/12

P.č. Název žadatele Sport Příspěvek
8 SK Volejbal Ústí nad Labem, o.s. volejbal 500 000

Celkem 500 000

RM: 30.8.2012 - 450/12

ZM: 13.12.2012 - 239/12

P.č. Název žadatele Sport Příspěvek
9 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, o.s. lední hokej 1 000 000

10 Fotbalový klub Ústí nad Labem, o.s. - mládež fotbal 1 000 000

11 BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., o.s. - mládež basketbal 500 000
Celkem 2 500 000

PREFEROVANÝ SPORT 2012



Atraktivní sporty 9 000 000 Kč     12 000 000 Kč   12 000 000 Kč     

Činnost do 18 let 2 766 000 Kč     6 766 000 Kč     6 756 257 Kč       

Sportovní kalendář 1 284 000 Kč     1 284 000 Kč     1 124 206 Kč       

Volnočasovky č do 18

Volnočasový kalendář

Celkem 13 500 000 Kč  20 500 000 Kč  20 330 306 Kč     

450 000 Kč        450 000 Kč        449 843 Kč          

ČERPÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI SPORTU - ke dni 31. 12. 2012 

2012 Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Čerpáno
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ZÁSADÁM  
UPRAVUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ 

ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU  
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  

V OBLASTI SPORTU A ČINNOSTI 
MLÁDEŽE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Účinnost:  14. 2. 2013 
Schváleno: Radou města Ústí nad Labem, dne  14. 2. 2013 usnesením č. 59/13 
Počet stran: 1 
 

 

 

 



Článek VIII., odst. A) bod 7c) se mění následovně: 
 
 

VIII. Pravidla čerpání a vyúčtování dotace (dáje jen „Pravidla“) 

 
A) Pravidla čerpání dotace  
 

7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, není definován jako neuznatelný dle bodu 
12. tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou 

uznatelného nákladu uhrazeného v měsíci lednu následujícího roku (jedná se 
pouze o náklady vzniklé v měsíci prosinci). Dále bude požadováno prokázání 
zaúčtování v roce přidělení dotace. 

 

 
V Ústí nad Labem, dne 14. 2. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
.………...................................................….....                                                                                                                                                                                 

                      Ing. Vít Mandík                                           
primátor Statutárního města Ústí nad Labem  



p.č. Žadatel Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč
1. schválená 

dotace 
Schvalovaná 

dotace

Celkem dotace za 
rok  2012 na 

sport. činnost

1

Aerobic Junior Club 
Ivany Mrňákové Ústí nad 
Labem, o.s.

aerobik
100 252 251 25 100 118 773 24553      143 326 Kč 143 326 Kč           99 109 Kč 143 326 Kč    242 435 Kč        

IČ 265 27 537

2
Athletic Club Ústí nad 
Labem o.s.

atletika 121 53 50 6 050 28 629 4891        33 520 Kč 33 520 Kč             23 179 Kč 33 520 Kč       56 699 Kč          
IČ 270 43 584

3 EHK karate club o.s. boj. umění 
ČUBU 100 20 20 2 000 9 464 1956        11 420 Kč 11 420 Kč               7 897 Kč 11 420 Kč       19 317 Kč           

IČ 270 47 482

4 FbC Ústí nad Labem, o.s. florbal 184 89 89 16 376 77 491 8706        86 197 Kč 86 197 Kč             59 605 Kč 86 197 Kč      145 802 Kč        
IČ 266 65 379

5
FK ČESKÝ LEV 
Neštěmice

fotbal 359 169 167 59 953 283 697 16336      300 033 Kč 300 033 Kč         207 472 Kč 300 033 Kč    507 505 Kč        
IČ 692 91 969

6
Gymnastický sportovní 
klub Ústí nad Labem

gymnastika 172 71 56 9 632 45 578 5478        51 056 Kč 51 056 Kč             35 305 Kč 51 056 Kč      86 361 Kč          
IČ 442 23 609

7 Jezdecký klub Natural jezdectví 810 27 22 17 820 84 324 2152        86 476 Kč 86 476 Kč             59 798 Kč 86 476 Kč      146 274 Kč        
IČ 661 11 765

8 "Judo Ústí nad Labem" judo 100 32 31 3 100 14 669 3032        17 702 Kč 17 702 Kč             12 241 Kč 17 702 Kč       29 943 Kč           
IČ 228 85 064

9
Judo Vyhlídka Ústí n/L 
o.s.

judo 100 51 49 4 900 23 187 4793        27 980 Kč 27 980 Kč             19 348 Kč 27 980 Kč       47 328 Kč           
IČ 445 54 087

10
Klub karate GGS Slovan 
Ústí nad Labem

boj. umění 
ČUBU 100 66 66 6 600 31 231 6456        37 687 Kč 37 687 Kč             26 061 Kč 37 687 Kč       63 748 Kč          

IČ 442 26 985

11
KARATE KLUB ÚSTÍ NAD 
LABEM

karate 100 5 5 500 2 366 489          2 855 Kč 2 855 Kč                 1 974 Kč 2 855 Kč         4 829 Kč             
IČ 227 24 214

12 KČT VHT Ústí nad Labem turistika 100 6 5 500 2 366 489          2 855 Kč 2 855 Kč                 1 974 Kč 2 855 Kč         4 829 Kč             
IČ 711 95 971

SPORTOVNÍ ČINNOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY DO 18 LET - 2012 - navýšení
RM: 30.8.2012 - 450/12

ZM: 13.9.2012 - 200/12

RM: 27.9.2012 - 506/12



13 Jiří Liška kickboxing 100 25 25 2 500 11 830 2446        14 275 Kč 14 275 Kč               9 871 Kč 14 275 Kč       24 146 Kč           
IČ 445 13 798

14
Klub sportovních 
potápěčů Ústí n. L.

potápění 100 15 11 1 100 5 205 1076          6 281 Kč 6 281 Kč                 4 343 Kč 6 281 Kč         10 624 Kč           
IČ 004 83 061

15
Manta Ústí nad Labem, 
o.s.

potápění 100 13 12 1 200 5 678 1174          6 852 Kč 6 852 Kč                 4 738 Kč 6 852 Kč         11 590 Kč           
IČ 265 77 305

16
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
KLUB ÚSTÍ NAD LABEM

plavání 108 259 258 27 864 131 852 25238      157 090 Kč 157 090 Kč         108 627 Kč 157 090 Kč    265 717 Kč        
IČ 266 47 567

17
MS VZS ČČK v Ústí nad 
Labem o.s.

vodní záchranný 
sport 100 50 36 3 600 17 035 3522        20 557 Kč 30 299 Kč             20 951 Kč 30 299 Kč       51 250 Kč          

IČ 445 56 594 plavání 108 73 16 1 728 8 177 1565          9 742 Kč 

18 Radka Bandasová cheerleading 100 155 94 9 400 44 481 9195        53 676 Kč 53 676 Kč             37 117 Kč 53 676 Kč       90 793 Kč          
IČ 402 22 837

19

Sdružení hokejbalových 
mužstev okr. Ústí n. L. hokejbal

199 126 126 25 074 118 650 12325      130 975 Kč 130 975 Kč           90 569 Kč 130 975 Kč    221 544 Kč        
IČ 689 75 538

20 "SK Brná, o.s." fotbal 359 22 22 7 898 37 373 2152        39 525 Kč 39 525 Kč             27 332 Kč 39 525 Kč       66 857 Kč          
IČ 270 40 968

21

SPORTOVNÍ KLUB 
KAMURA RYU 
SHOTOKAN

karate
100 238 237 23 700 112 148 23183      135 331 Kč 135 331 Kč           93 581 Kč 135 331 Kč    228 912 Kč        

IČ 661 10 351
22 SPORT UNION, o.s. karate 100 278 223 22 300 105 523 21814      127 337 Kč 127 337 Kč           88 053 Kč 127 337 Kč    215 390 Kč        

IČ 445 54 044

23

Sportovní klub policie 
Sever Ústí nad Labem, 
občanské sdružení

box
148 26 18 2 664 12 606 1761        14 367 Kč 146 559 Kč         101 345 Kč 146 559 Kč    247 904 Kč        

IČ 442 26 306 cyklistika 498 3 3 1 494 7 070 293          7 363 Kč 
lyžování 450 17 15 6 750 31 941 1467        33 408 Kč 
stolní tenis 192 38 32 6 144 29 073 3130        32 204 Kč 
volejbal 170 67 65 11 050 52 288 6358        58 647 Kč 
rekresport 100 1 1 100 473 98             571 Kč 

24 Sportovní šerm Ústí, o.s. sportovní šerm 396 20 17 6 732 31 856 1663 33 519 Kč       33 519 Kč      23 178 Kč       33 519 Kč       56 697 Kč          
IČ 227 29 208



25
Školní sportovní klub při 
14. ZŠ

basketbal 153 55 45 6 885 32 580 4402 36 982 Kč       36 982 Kč      25 573 Kč       36 982 Kč       62 555 Kč          
IČ 689 75 023

26
TENIS CLUB Ústí nad 
Labem

tenis 254 91 72 18 288 86 539 7043        93 582 Kč 93 582 Kč             64 711 Kč 93 582 Kč      158 293 Kč        
IČ 183 80 514

27
TJ Chemička Ústí nad 
Labem

badminton 211 80 67 14 137 66 896 6554        73 450 Kč 450 110 Kč         311 250 Kč 450 110 Kč    761 360 Kč        
IČ 005 55 061 kanoistika 504 30 23 11 592 54 853 2250        57 103 Kč 

jachting 540 5 4 2 160 10 221 391        10 612 Kč 
moderní 
gymnastika 193 36 35 6 755 31 965 3424        35 388 Kč 
plavání 108 222 173 18 684 88 412 16923      105 335 Kč 
stolní tenis 192 10 10 1 920 9 085 978        10 064 Kč 
ASPV 100 33 31 3 100 14 669 3032        17 702 Kč 
veslování 529 73 54 28 566 135 174 5282      140 456 Kč 

28 TJ Mojžíř fotbal 359 77 72 25 848 122 312 7043      129 355 Kč 129 355 Kč           89 449 Kč 129 355 Kč    218 804 Kč        
IČ 445 52 521

29 TJ Skorotice fotbal 359 60 57 20 463 96 831 5576      102 406 Kč 102 406 Kč           70 814 Kč 102 406 Kč    173 220 Kč        
IČ 442 26 292

30

Tělovýchovná jednota 
SLAVOJ SEVEROTUK, 
o.s.

judo
100 32 30 3 000 14 196 2935        17 131 Kč 23 383 Kč             16 169 Kč 23 383 Kč       39 552 Kč           

IČ 148 68 067 lyžování 450 1 1 450 2 129 98          2 227 Kč 
stolní tenis 192 6 4 768 3 634 391          4 025 Kč 

31
Tělocvičná JEDNOTA 
SOKOL Ústí nad Labem

tenis 254 22 18 4 572 21 635 1761        23 395 Kč 109 619 Kč           75 801 Kč 109 619 Kč    185 420 Kč        
IČ 004 82 129 všestrannost 100 159 151 15 100 71 453 14771        86 224 Kč 

32

Tělovýchovná jednota 
Spartak Ústí nad Labem tělovýchova

100 44 42 4 200 19 874 4108        23 983 Kč 391 827 Kč         270 947 Kč 391 827 Kč    662 774 Kč        
IČ 442 26 110 cheerleading 100 66 62 6 200 29 338 6065        35 403 Kč 

házená HSK Tygři 187 186 186 34 782 164 588 18195 182 782 Kč     
lyžování 450 16 16 7 200 34 070 1565        35 635 Kč 
házená HK Spartak187 44 43 8 041 38 050 4206        42 256 Kč 
šachy 100 45 45 4 500 21 294 4402        25 696 Kč 
horolezectví 385 26 24 9 240 43 724 2348        46 071 Kč 



33
TJ Stadion Ústí nad 
Labem

turistika 100 12 8 800 3 786 783          4 568 Kč 41 949 Kč             29 007 Kč 41 949 Kč       70 956 Kč          
IČ 442 25 261 gymnastika 172 44 41 7 052 33 370 4011        37 381 Kč 

34 TJ Střekov, o.s. fotbal 359 108 108 38 772 183 469 10565      194 033 Kč 194 033 Kč         134 174 Kč 194 033 Kč    328 207 Kč        
IČ 005 27 033

35 TJ Svádov-Olšinky fotbal 359 44 42 15 078 71 349 4108        75 457 Kč 75 457 Kč             52 179 Kč 75 457 Kč      127 636 Kč        
IČ 183 82 991

36
TJ Tatran Ústí nad 
Labem

jezdectví 810 44 44 35 640 168 648 4304      172 952 Kč 172 952 Kč         119 596 Kč 172 952 Kč    292 548 Kč        
IČ 442 24 877

37
Tělovýchovná jednota 
Vaňov, o.s.

fotbal 359 49 49 17 591 83 240 4793        88 034 Kč 88 034 Kč             60 875 Kč 88 034 Kč      148 909 Kč        
IČ 005 24 701

38
Universitní sportovní 
klub Slávie

mod. 
gymnastika 193 43 43 8 299 39 271 4206        43 477 Kč 181 800 Kč         125 714 Kč 181 800 Kč    307 514 Kč        

IČ 445 52 319 florbal 184 132 123 22 632 107 094 12032      119 126 Kč 
horolezectví 385 10 10 3 850 18 218 978        19 196 Kč 

39

Univerzitní sportovní 
klub Vysoké školy 
ekonomie a 
managementu

atletika

121 343 328 39 688 187 803 32085      219 888 Kč 219 888 Kč         152 052 Kč 219 888 Kč    371 940 Kč        
IČ 183 81 375

40

Ústecký krasobruslařský 
klub, občanské sdružení

krasobruslení

183 9 6 1 098 5 196 587          5 783 Kč 5 783 Kč                 3 999 Kč 5 783 Kč         9 782 Kč             
IČ 684 55 437

Celkem 4 524 4 089 760 780 3 600 000 399986 3 999 986 Kč  3 999 986 Kč 2 765 978 Kč 3 999 986 Kč 6 765 964 Kč     

  4 000 000 Kč 
     400 000 Kč Z Z
  3 600 000 Kč O U

        760 780    S
4,7319856 J O
97,82 Kč         Č S

            4 089    Ú

3 999 986 Kč

Schválený rozpočet 2012
 - 10% na členskou základnu Výpočet částky na jednoho člena: Č=
 - 90% na výpočet osobobodu
 - počet osobodů celkem
 - jeden osobobod Výpočet osobobodu: J=
 - rozdělovaná částka na 1 člena

 - celkový počet dětí z ÚL

Rozděleno celkem



119 387 Kč
3 880 599 Kč

14 Kč

Rozděleno celkem včetně navýšení

        z toho: do 50 tis.
                   nad 50 tis.
Zůstatek: 

6 765 964 Kč
        z toho: do 50 tis. 201 941 Kč

                   nad 50 tis. 6 564 023 Kč



p.č. Žadatel Odvětví Nákl. Vykázaný 
počet členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-body 
v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč
1. schválená 

dotace 
Schvalovaná 

dotace

Celkem dotace 
za rok  2012 na 
sport. činnost

1 EHK karate club o.s. boj. umění ČUBU 100 20 20 2 000 9 464 1956        11 420 Kč 11 420 Kč           7 897 Kč 11 420 Kč    19 317 Kč        
IČ 270 47 482

2 "Judo Ústí nad Labem" judo 100 32 31 3 100 14 669 3032        17 702 Kč 17 702 Kč         12 241 Kč 17 702 Kč    29 943 Kč        
IČ 228 85 064

3
Judo Vyhlídka Ústí n/L 
o.s. judo 100 51 49 4 900 23 187 4793        27 980 Kč 27 980 Kč         19 348 Kč 27 980 Kč    47 328 Kč        

IČ 445 54 087

4
KARATE KLUB ÚSTÍ NAD 
LABEM karate 100 5 5 500 2 366 489          2 855 Kč 2 855 Kč             1 974 Kč 2 855 Kč      4 829 Kč          

IČ 227 24 214

5 KČT VHT Ústí nad Labem turistika 100 6 5 500 2 366 489          2 855 Kč 2 855 Kč             1 974 Kč 2 855 Kč      4 829 Kč          
IČ 711 95 971

6 Jiří Liška kickboxing 100 25 25 2 500 11 830 2446        14 275 Kč 14 275 Kč           9 871 Kč 14 275 Kč    24 146 Kč        
IČ 445 13 798

7
Klub sportovních 
potápěčů Ústí n. L. potápění 100 15 11 1 100 5 205 1076          6 281 Kč 6 281 Kč             4 343 Kč 6 281 Kč      10 624 Kč        

IČ 004 83 061

8
Manta Ústí nad Labem, 
o.s. potápění 100 13 12 1 200 5 678 1174          6 852 Kč 6 852 Kč             4 738 Kč 6 852 Kč      11 590 Kč        

IČ 265 77 305

9

Tělovýchovná jednota 
SLAVOJ SEVEROTUK, 
o.s. judo 100 32 30 3 000 14 196 2935        17 131 Kč 23 383 Kč         16 169 Kč 23 383 Kč    39 552 Kč        

IČ 148 68 067 lyžování 450 1 1 450 2 129 98          2 227 Kč 
stolní tenis 192 6 4 768 3 634 391          4 025 Kč 

10

Ústecký krasobruslařský 
klub, občanské sdružení krasobruslení 183 9 6 1 098 5 196 587          5 783 Kč 5 783 Kč             3 999 Kč 5 783 Kč      9 782 Kč          

IČ 684 55 437

Celkem 215 199 21 116 99 921 19466 119 387 Kč    119 387 Kč    82 554 Kč   119 387 Kč  201 941 Kč     

    4 000 000 Kč 
       400 000 Kč Z Z
    3 600 000 Kč O U

         760 780    S

Schválený rozpočet 2012
 - 10% na členskou základnu Výpočet částky na jednoho člena: Č=
 - 90% na výpočet osobobodu
 - počet osobodů celkem

SPORTOVNÍ ČINNOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY DO 18 LET - 2012



4,7319856 J O
97,82 Kč          Č S

             4 089    Ú

3 999 986 Kč
119 387 Kč

3 880 599 Kč
14 Kč

Rozděleno celkem včetně navýšení

                   nad 50 tis.
Zůstatek: 

6 765 964 Kč
        z toho: do 50 tis. 201 941 Kč

                   nad 50 tis. 6 564 023 Kč

 - jeden osobobod Výpočet osobobodu: J=
 - rozdělovaná částka na 1 člena

 - celkový počet dětí z ÚL

Rozděleno celkem
        z toho: do 50 tis.



p.č. Žadatel Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč
1. schválená 

dotace 
Schvalovaná 

dotace

Celkem dotace 
za rok  2012 na 
sport. činnost

1

Aerobic Junior Club Ivany 
Mrňákové Ústí nad Labem, 
o.s. aerobik 100 252 251 25 100 118 773 24553      143 326 Kč 143 326 Kč            99 109 Kč 143 326 Kč     242 435 Kč     

IČ 265 27 537

2
Athletic Club Ústí nad 
Labem o.s. atletika 121 53 50 6 050 28 629 4891         33 520 Kč 33 520 Kč               23 179 Kč 33 520 Kč       56 699 Kč       

IČ 270 43 584
3 FbC Ústí nad Labem, o.s. florbal 184 89 89 16 376 77 491 8706        86 197 Kč 86 197 Kč              59 605 Kč 86 197 Kč       145 802 Kč     

IČ 266 65 379

4 FK ČESKÝ LEV Neštěmice fotbal 359 169 167 59 953 283 697 16336      300 033 Kč 300 033 Kč          207 472 Kč 300 033 Kč     507 505 Kč     
IČ 692 91 969

5
Gymnastický sportovní 
klub Ústí nad Labem gymnastika 172 71 56 9 632 45 578 5478        51 056 Kč 51 056 Kč              35 305 Kč 51 056 Kč       86 361 Kč       

IČ 442 23 609
6 Jezdecký klub Natural jezdectví 810 27 22 17 820 84 324 2152        86 476 Kč 86 476 Kč              59 798 Kč 86 476 Kč       146 274 Kč     

IČ 661 11 765

7
Klub karate GGS Slovan 
Ústí nad Labem boj. umění ČUBU 100 66 66 6 600 31 231 6456         37 687 Kč 37 687 Kč               26 061 Kč 37 687 Kč       63 748 Kč       

IČ 442 26 985

8
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
KLUB ÚSTÍ NAD LABEM plavání 108 259 258 27 864 131 852 25238      157 090 Kč 157 090 Kč          108 627 Kč 157 090 Kč     265 717 Kč     

IČ 266 47 567

9
MS VZS ČČK v Ústí nad 
Labem o.s.

vodní záchranný 
sport 100 50 36 3 600 17 035 3522         20 557 Kč 30 299 Kč               20 951 Kč 30 299 Kč       51 250 Kč       

IČ 445 56 594 plavání 108 73 16 1 728 8 177 1565           9 742 Kč 

10 Radka Bandasová cheerleading 100 155 94 9 400 44 481 9195         53 676 Kč 53 676 Kč               37 117 Kč 53 676 Kč       90 793 Kč       
IČ 402 22 837

11
Sdružení hokejbalových 
mužstev okr. Ústí n. L. hokejbal 199 126 126 25 074 118 650 12325      130 975 Kč 130 975 Kč            90 569 Kč 130 975 Kč     221 544 Kč     

IČ 689 75 538
12 "SK Brná, o.s." fotbal 359 22 22 7 898 37 373 2152         39 525 Kč 39 525 Kč               27 332 Kč 39 525 Kč       66 857 Kč       

IČ 270 40 968

13

SPORTOVNÍ KLUB 
KAMURA RYU SHOTOKAN karate 100 238 237 23 700 112 148 23183      135 331 Kč 135 331 Kč            93 581 Kč 135 331 Kč     228 912 Kč     

IČ 661 10 351

SPORTOVNÍ ČINNOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY DO 18 LET - 2012



14 SPORT UNION, o.s. karate 100 278 223 22 300 105 523 21814      127 337 Kč 127 337 Kč            88 053 Kč 127 337 Kč     215 390 Kč     
IČ 445 54 044

15

Sportovní klub policie 
Sever Ústí nad Labem, 
občanské sdružení box 148 26 18 2 664 12 606 1761        14 367 Kč 146 559 Kč          101 345 Kč 146 559 Kč     247 904 Kč     

IČ 442 26 306 cyklistika 498 3 3 1 494 7 070 293          7 363 Kč 
lyžování 450 17 15 6 750 31 941 1467        33 408 Kč 
stolní tenis 192 38 32 6 144 29 073 3130        32 204 Kč 
volejbal 170 67 65 11 050 52 288 6358        58 647 Kč 
rekresport 100 1 1 100 473 98             571 Kč 

16 Sportovní šerm Ústí, o.s. sportovní šerm 396 20 17 6 732 31 856 1663 33 519 Kč       33 519 Kč       23 178 Kč       33 519 Kč       56 697 Kč       
IČ 227 29 208

17
Školní sportovní klub při 
14. ZŠ basketbal 153 55 45 6 885 32 580 4402 36 982 Kč       36 982 Kč       25 573 Kč       36 982 Kč       62 555 Kč       

IČ 689 75 023

18
TENIS CLUB Ústí nad 
Labem tenis 254 91 72 18 288 86 539 7043        93 582 Kč 93 582 Kč              64 711 Kč 93 582 Kč       158 293 Kč     

IČ 183 80 514

19
TJ Chemička Ústí nad 
Labem badminton 211 80 67 14 137 66 896 6554        73 450 Kč 450 110 Kč          311 250 Kč 450 110 Kč     761 360 Kč     

IČ 005 55 061 kanoistika 504 30 23 11 592 54 853 2250        57 103 Kč 
jachting 540 5 4 2 160 10 221 391        10 612 Kč 
moderní 
gymnastika 193 36 35 6 755 31 965 3424        35 388 Kč 
plavání 108 222 173 18 684 88 412 16923      105 335 Kč 
stolní tenis 192 10 10 1 920 9 085 978        10 064 Kč 
ASPV 100 33 31 3 100 14 669 3032        17 702 Kč 
veslování 529 73 54 28 566 135 174 5282      140 456 Kč 

20 TJ Mojžíř fotbal 359 77 72 25 848 122 312 7043      129 355 Kč 129 355 Kč            89 449 Kč 129 355 Kč     218 804 Kč     
IČ 445 52 521

21 TJ Skorotice fotbal 359 60 57 20 463 96 831 5576      102 406 Kč 102 406 Kč            70 814 Kč 102 406 Kč     173 220 Kč     
IČ 442 26 292

22
Tělocvičná JEDNOTA 
SOKOL Ústí nad Labem tenis 254 22 18 4 572 21 635 1761        23 395 Kč 109 619 Kč            75 801 Kč 109 619 Kč     185 420 Kč     

IČ 004 82 129 všestrannost 100 159 151 15 100 71 453 14771        86 224 Kč 

23
Tělovýchovná jednota 
Spartak Ústí nad Labem tělovýchova 100 44 42 4 200 19 874 4108        23 983 Kč 391 827 Kč          270 947 Kč 391 827 Kč     662 774 Kč     

IČ 442 26 110 cheerleading 100 66 62 6 200 29 338 6065        35 403 Kč 
házená HSK Tygři 187 186 186 34 782 164 588 18195 182 782 Kč     



lyžování 450 16 16 7 200 34 070 1565        35 635 Kč 
házená HK Spartak 187 44 43 8 041 38 050 4206        42 256 Kč 
šachy 100 45 45 4 500 21 294 4402        25 696 Kč 
horolezectví 385 26 24 9 240 43 724 2348        46 071 Kč 

24 TJ Stadion Ústí nad Labem turistika 100 12 8 800 3 786 783           4 568 Kč 4 568 Kč                 29 007 Kč 41 949 Kč       70 956 Kč       
IČ 442 25 261 gymnastika 172 44 41 7 052 33 370 4011         37 381 Kč 37 381 Kč       

25 TJ Střekov, o.s. fotbal 359 108 108 38 772 183 469 10565      194 033 Kč 194 033 Kč          134 174 Kč 194 033 Kč     328 207 Kč     
IČ 005 27 033

26 TJ Svádov-Olšinky fotbal 359 44 42 15 078 71 349 4108        75 457 Kč 75 457 Kč              52 179 Kč 75 457 Kč       127 636 Kč     
IČ 183 82 991

27 TJ Tatran Ústí nad Labem jezdectví 810 44 44 35 640 168 648 4304      172 952 Kč 172 952 Kč          119 596 Kč 172 952 Kč     292 548 Kč     
IČ 442 24 877

28
Tělovýchovná jednota 
Vaňov, o.s. fotbal 359 49 49 17 591 83 240 4793        88 034 Kč 88 034 Kč              60 875 Kč 88 034 Kč       148 909 Kč     

IČ 005 24 701
29 Universitní sportovní klub 

Slávie
mod. gymnastika 193 43 43 8 299 39 271 4206        43 477 Kč 181 800 Kč          125 714 Kč 181 800 Kč     307 514 Kč     

IČ 445 52 319 florbal 184 132 123 22 632 107 094 12032      119 126 Kč 
horolezectví 385 10 10 3 850 18 218 978        19 196 Kč 

30

Univerzitní sportovní klub 
Vysoké školy ekonomie a 
managementu atletika 121 343 328 39 688 187 803 32085      219 888 Kč 219 888 Kč          152 052 Kč 219 888 Kč     371 940 Kč     

IČ 183 81 375

Celkem 4 309 3 890 739 664 3 500 080 380520 3 880 599 Kč  3 880 599 Kč  2 683 424 Kč  3 880 599 Kč  6 564 023 Kč  

    4 000 000 Kč 
       400 000 Kč Z Z
    3 600 000 Kč O U

          760 780    S
4,7319856 J O
97,82 Kč           Č S

              4 089    Ú

3 999 986 Kč
119 387 Kč

 - jeden osobobod Výpočet osobobodu: J=
 - rozdělovaná částka na 1 člena

Rozděleno celkem
        z toho: do 50 tis.

Schválený rozpočet 2012
 - 10% na členskou základnu Výpočet částky na jednoho člena: Č=
 - 90% na výpočet osobobodu
 - počet osobodů celkem

 - celkový počet dětí z Ústí n/L



3 880 599 Kč
14 Kč

Rozděleno celkem včetně navýšení
        z toho: do 50 tis.

                   nad 50 tis.

6 765 964 Kč
201 941 Kč

6 564 023 Kč

                   nad 50 tis.
Zůstatek: 





p.č. Žadatel IČ Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč

1 Aerobic Junior club I. Mrňákové 26527537 aerobik 100 252 251 25 100 82 131 16978         99 109 Kč 99 109 Kč       

2 Athletic club ÚL 27043584 atletika 121 53 50 6 050 19 797 3382         23 179 Kč 23 179 Kč       

3 EHK Karate club, o. s. 27047482 boj. umění ČUBU 100 20 20 2 000 6 544 1353           7 897 Kč 7 897 Kč         

4 FbC Ústí nad Labem 26665379 florbal 184 89 89 16 376 53 585 6020         59 605 Kč 59 605 Kč       

5 FK Český Lev Neštěmice 69291969 fotbal 359 169 167 59 953 196 176 11296       207 472 Kč 207 472 Kč     

6
Gymnastický sportovní klub Ústí nad 
Labem 44223609 gymnastika 172 71 56 9 632 31 518 3788         35 305 Kč 35 305 Kč       

7 Jezdecký klub NATURAL 66111765 jezdectví 810 27 22 17 820 58 310 1488         59 798 Kč 59 798 Kč       

8 Judo Ústí nad Labem 22885064 judo 100 32 31 3 100 10 144 2097         12 241 Kč 12 241 Kč       

9 Judo Vyhlídka Ústí n/L o.s. 44554087 judo 100 51 49 4 900 16 034 3314         19 348 Kč 19 348 Kč       

10 Karate klub Slovan 44226985 boj. umění ČUBU 100 66 66 6 600 21 596 4464         26 061 Kč 26 061 Kč       

11 Karate klub Ústí nad Labem 22724214 karate 100 5 5 500 1 636 338           1 974 Kč 1 974 Kč         

12 KČT VHT 71195971 turistika 100 6 5 500 1 636 338           1 974 Kč 1 974 Kč         

13 Jiří Liška 44513798 kickboxing 100 25 25 2 500 8 180 1691           9 871 Kč 9 871 Kč         

14 Klub sportovních potápěčů 483061 potápění 100 15 11 1 100 3 599 744           4 343 Kč 4 343 Kč         

SPORTOVNÍ ČINNOST DO 18 LET - 2012
RM: 5. 6. 2012 - 284/12

ZM: 14. 6. 2012 - 157/12

1



p.č. Žadatel IČ Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč

15 Manta Ústí nad Labem, o.s. 26577305 potápění 100 13 12 1 200 3 927 812           4 738 Kč 4 738 Kč         

16 Městský plavecký klub 26647567 plavání 108 259 258 27 864 91 176 17451       108 627 Kč 108 627 Kč     

17 MS VZS ČČK 44556594
vodní záchranný 
sport 100 50 36 3 600 11 780 2435         14 215 Kč 20 951 Kč       
plavání 108 73 16 1 728 5 654 1082           6 737 Kč 

18 Radka Bandasová - junior 40222837 cheerleading 100 155 94 9 400 30 758 6358         37 117 Kč 37 117 Kč       

19
Sdružení hokejbalových mužstev 
okresu ÚL 68975538 hokejbal 199 126 126 25 074 82 046 8523         90 569 Kč 90 569 Kč       

20 SK Brná, o.s. 27040968 fotbal 359 22 22 7 898 25 844 1488         27 332 Kč 27 332 Kč       

21 SK Kamura 66110351 karate 100 238 237 23 700 77 550 16031         93 581 Kč 93 581 Kč       

22 Sport Union, o. s. 44554044 karate 100 278 223 22 300 72 969 15084         88 053 Kč 88 053 Kč       

23 Sportovní klub policie Sever 44226306 box 148 26 18 2 664 8 717 1218           9 935 Kč 101 345 Kč     
cyklistika 498 3 3 1 494 4 889 203           5 092 Kč 
lyžování 450 17 15 6 750 22 087 1015         23 102 Kč 
stolní tenis 192 38 32 6 144 20 104 2164         22 269 Kč 
volejbal 170 67 65 11 050 36 157 4397         40 554 Kč 
rekresport 100 1 1 100 327 68              395 Kč 

24 Sportovní šem Ústí nad Labem, o. s. 22729208 sportovní šerm 396 20 17 6 732 22 028 1150 23 178 Kč        23 178 Kč       

25 Školní sportovní klub při 14.ZŠ 68975023 basketbal 153 55 45 6 885 22 529 3044 25 573 Kč        25 573 Kč       

26 Tenis Club Ústí nad Labem 18380514 tenis 254 91 72 18 288 59 841 4870         64 711 Kč 64 711 Kč       
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p.č. Žadatel IČ Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč

27 TJ Chemička 555061 badminton 211 80 67 14 137 46 259 4532         50 791 Kč 311 250 Kč     
kanoistika 504 30 23 11 592 37 931 1556         39 487 Kč 
jachting 540 5 4 2 160 7 068 271           7 338 Kč 
moderní 
gymnastika 193 36 35 6 755 22 103 2367         24 471 Kč 
plavání 108 222 173 18 684 61 137 11702         72 839 Kč 
stolní tenis 192 10 10 1 920 6 283 676           6 959 Kč 
ASPV 100 33 31 3 100 10 144 2097         12 241 Kč 
veslování 529 73 54 28 566 93 473 3653         97 125 Kč 

28 TJ Mojžíř 44552521 fotbal 359 77 72 25 848 84 579 4870         89 449 Kč 89 449 Kč       

29 TJ Skorotice 44226292 fotbal 359 60 57 20 463 66 958 3855         70 814 Kč 70 814 Kč       

30 TJ Slavoj Severotuk 14868067 judo 100 32 30 3 000 9 817 2029         11 846 Kč 16 169 Kč       
lyžování 450 1 1 450 1 472 68           1 540 Kč 
stolní tenis 192 6 4 768 2 513 271           2 784 Kč 

31 TJ Sokol 482129 tenis 254 22 18 4 572 14 960 1218         16 178 Kč 75 801 Kč       
všestrannost 100 159 151 15 100 49 410 10214         59 623 Kč 

32 TJ Spartak 44226110 tělovýchova 100 44 42 4 200 13 743 2841         16 584 Kč 270 947 Kč     
cheerleading 100 66 62 6 200 20 287 4194         24 481 Kč 
házená HSK Tygři 187 186 186 34 782 113 813 12581 126 394 Kč     
lyžování 450 16 16 7 200 23 560 1082         24 642 Kč 
házená HK Spartak 187 44 43 8 041 26 312 2909         29 220 Kč 
šachy 100 45 45 4 500 14 725 3044         17 769 Kč 
horolezectví 385 26 24 9 240 30 235 1623         31 858 Kč 

33 TJ Stadion mládeže v ÚL 44225261 turistika 100 12 8 800 2 618 541           3 159 Kč 29 007 Kč       
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p.č. Žadatel IČ Odvětví Nákl.
Vykázaný 

počet 
členů 

Členové 
po 

kontrole

Osobo- 
body 

Osobo-
body v Kč Kč/člen Celkem sporty v 

Kč
Celkem 

organizace Kč

gymnastika 172 44 41 7 052 23 075 2773         25 849 Kč 

34 TJ Střekov, o.s. 527033 fotbal 359 108 108 38 772 126 868 7305       134 174 Kč 134 174 Kč     

35 TJ Svádov Olšinky 18382991 fotbal 359 44 42 15 078 49 338 2841         52 179 Kč 52 179 Kč       

36 TJ Tatran 44224877 jezdectví 810 44 44 35 640 116 620 2976       119 596 Kč 119 596 Kč     

37 TJ Vaňov 524701 fotbal 359 49 49 17 591 57 561 3314         60 875 Kč 60 875 Kč       

38 Univerzitní sportovní klub Slávie, o.s. 44552319 mod. gymnastika 193 43 43 8 299 27 156 2909         30 064 Kč 125 714 Kč     
florbal 184 132 123 22 632 74 056 8320         82 375 Kč 
horolezectví 385 10 10 3 850 12 598 676         13 274 Kč 

39 USK VŠEM ÚL 18381375 atletika 121 343 328 39 688 129 866 22186       152 052 Kč 152 052 Kč     

40 Ústecký krasobruslařský klub 68455437 krasobruslení 183 9 6 1 098 3 593 406           3 999 Kč 3 999 Kč         

Celkem 4 524 4 089 760 780 2 489 400 276 580 2 765 980 Kč  2 765 980 Kč  

     2 766 000 Kč 
        276 600 Kč Z Z
     2 489 400 Kč O U

           760 780    S
3,272168 J O
67,64 Kč            Č S

               4 089    Ú

Výpočet osobobodu:J=

Schválený rozpočet 2012
 - 10% na členskou základnu
 - 90% na výpočet osobobodu
 - počet osobodů celkem
 - jeden osobobod 
 - rozdělovaná částka na 1 člena
 - celkový počet dětí z Ústí n/L

Výpočet částky na jednoho člena: Č=
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RM: 27.9.2012 - 506/12

ZM: 13.12.2012 - 237/12

p.č. žadatel odvětví
vykázaný 

počet 
členů

Počet 
členů po 
kontrole

příspěvek Celkem 
organizace 

1. schválená 
dotace Navýšení o Celkem dotace 

za rok  2012

1
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
okres Ústí nad Labem
IČ 442 27 001

skauting 159 158    24 174 Kč 24 174 Kč 47 400 Kč         24 174 Kč 71 574 Kč         

2
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezka okresu Ústí nad Labem
IČ 631 52 801

požární sport 66 49      7 497 Kč 7 497 Kč 14 700 Kč            7 497 Kč 22 197 Kč         

3
Pionýrská skupina DRAVCI
IČ 706 93 501 turistika, tábornictví 51 51      7 803 Kč 7 803 Kč 15 300 Kč            7 803 Kč 23 103 Kč         

4
Pionýrská skupina Smog
IČ 689 83 069 turistika, tábornictví 40 38      5 814 Kč 5 814 Kč 11 400 Kč            5 814 Kč 17 214 Kč         

5
Sbor dobrovolných hasičů - 
Neštěmice
IČ631 53 262

požární sport 22 22      3 366 Kč 3 366 Kč 6 600 Kč              3 366 Kč 9 966 Kč           

6
Sdružení V.T.O.M. o.s.
IČ 265 24 481 pěší a vodní turistika 76 67    10 251 Kč 10 251 Kč 20 100 Kč          10 251 Kč 30 351 Kč         

turisticko - ochranářské oddíly 45 45      6 885 Kč 

Ústecký parlament dětí a ml. 10 10      1 530 Kč 

8
Turistický oddíl mládeže 7113 " 
KOLA WAŠTEPI"
IČ 183 82 410

turistika 26 26      3 978 Kč 3 978 Kč     7 800 Kč              3 978 Kč 11 778 Kč         

9 Ústecká krajská organizace Pionýra
IČ 706 93 862

turistika, tábornictví 62 62      9 486 Kč 9 486 Kč     18 600 Kč            9 486 Kč 28 086 Kč         

pohybová výchova 53 53      8 109 Kč 
kroužek lezení 50 50      7 650 Kč 

-  Kč                

Celkem 660 631    96 543 Kč 96 543 Kč 189 300 Kč       96 543 Kč 285 843 Kč       

24 915 Kč         

46 659 Kč         

TILIA
IČ 432 25 489

NESPORTOVNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ČINNOST DO 18 LET - 2012 - navýšení

8 415 Kč 16 500 Kč       

30 900 Kč       

     8 415 Kč 

   15 759 Kč 

7

10 YMCA v Ústí nad Labem
IČ 265 33 839 15 759 Kč   



p.č. žadatel IČ odvětví
vykázaný 

počet 
členů

Počet 
členů po 
kontrole

příspěvek Celkem 
organizace 

1 Junák - svaz skautů a skautek ČR 44227001 skauting 159 158        47 400 Kč 47 400 Kč

2 Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, o. s. 63152801 požární sport 66 49        14 700 Kč 14 700 Kč

3 Pionýrská skupina Dravci 70693501 turistika, tábornictví 51 51        15 300 Kč 15 300 Kč

4 Pionýrská skupina Smog 68983069 turistika, tábornictví 40 38        11 400 Kč 11 400 Kč

5 Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 63153262 požární sport 22 22          6 600 Kč 6 600 Kč

6 Sdružení V.T.O.M. 26524481 pěší a vodní turistika 76 67        20 100 Kč 20 100 Kč

turisticko - ochranářské oddíly 45 45        13 500 Kč 

Ústecký parlament dětí a mládeže 10 10          3 000 Kč 

8 TOM 7113 "KOLA WAŠTĚPI" 18382410 turistika 26 26          7 800 Kč 7 800 Kč      

9 Ústecká krajská organizace Pionýra 70693862 turistika, tábornictví 62 62        18 600 Kč 18 600 Kč    

pohybová výchova 53 53        15 900 Kč 

kroužek lezení 50 50        15 000 Kč 

Celkem 660 631      189 300 Kč 189 300 Kč

TILIA 43225489 16 500 Kč

NESPORTOVNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ČINNOST DO 18 LET - 2012

7

10 YMCA v Ústí nad Labem 26533839 30 900 Kč    

RM: 5.6.2012 - 284/12
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Z á s a d y   upravující poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže 
(schváleny Radou města Ústí nad Labem dne  1. 12. 2011 usnesením č. 677/11) 

 
1. Úvodní ustanovení 
2. Koncepce sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Ústí nad Labem 
3. Podmínky poskytování účelových finančních dotací pro rozvoj sportu a 

aktivit mládeže města Ústí nad Labem 
4. Klíč pro dělení finančních prostředků za nadstandardní reprezentaci 
5. Bodové ohodnocení náročnosti sportů pro výpočet 
6. Zásady pro využívání sportovišť v majetku města ÚL 
7. Podávání žádosti 
8. Posuzování žádosti 
9. Smlouva o poskytnutí dotace 
10.  Pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace 
11.  Kontrola vyúčtování dotace 
12.  Vrácení dotace 
13. Záverečná ustanovení 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Statutární město Ústí nad Labem stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tyto 
Zásady pro poskytování účelových finančních dotací z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem (dále jen „Zásady“). Zásady stanoví jednotné a závazné podmínky 
vyhlášení, posuzování, schvalování, poskytování, čerpání a vyúčtování a kontrolu 
dotací. 
 
2. Vymezení pojmů: 
 
Dotací se rozumí: výdaj z rozpočtu obce ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Poskytovatel:    Statutární město Ústí nad Labem 
Město:    Statutární město Ústí nad Labem 
Smlouva:  Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi 

poskytovatelem a příjemcem. 
Účel dotace:    realizace schváleného projektu 
 
Žadatel, resp. Příjemce – právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. 
které je dotace poskytnuta. 
 
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy – zpravidla umístěný v levém horním 
rohu záhlaví v podobě SML xxxxxxx 
 
Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, 
adresa: www.usti-nad-labem.cz  

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Podmínky poskytnutí dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci 
poskytl a příjemce dotaci přijal (Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Ústí nad Labem v oblasti kultury, usnesení RM nebo ZM, Smlouva o 
poskytnutí dotace) 
 
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 
 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena povinnost 
stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo 
porušeny podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; dále se jím rozumí i to, 
nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 
 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve 
stanoveném termínu. 
 
Zásady: Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Ústí nad 
Labem v oblasti sportu (schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 
usnesením č. 677/11) 
 
3. Použité zkratky: 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
MmÚ  Magistrát města Ústí nad Labem 
SMÚ  Statutární město Ústí nad Labem 
OMOSŠK Odbor městských organizací, služeb, školství a kultury, oddělení 

školství, kultury a sociálních služeb  
RM  Rada města Ústí nad Labem 
ZM  Zastupitestvo města Ústí nad Labem 
KMS  Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem 
 
 
 
2. KONCEPCE SPORTU, POHYBOVÝCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ÚSTÍ 

NAD LABEM  
 
Hlavní cíl koncepce: sport a pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou 
součástí života smysluplně řízeného a smysluplně žijícího města Ústí nad Labem. 
Sport a volnočasové aktivity jsou reálnou součástí života a životního stylu ve většině 
vyspělých zemí. Konkrétní struktura podpory je sice v jednotlivých zemích různá, 
obecně lze říci – čím je stát vyspělejší, tím je jeho podpora uvedené oblasti vyšší. 
 
Cílové oblasti koncepce:    
1. volnočasové aktivity mládeže a obyvatel města Ústí nad Labem   
2. nadstandardní reprezentace města Ústí nad Labem 
3. pořádání sportovních a jiných akcí v Ústí nad Labem 
4. divácky a mediálně atraktivní sporty dlouhodobě podporované městem Ústí n/L. 
5. využívání školních sportovních zařízení veřejností města Ústí nad Labem 
 
I.  Volnočasové aktivity mládeže a obyvatel města Ústí nad Labem 
 
Priorita systému obsahuje:  
- nesportovní volnočasové aktivity mládeže 
- sportovní a pohybové aktivity mládeže 
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- sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu obyvatel 
- podpora vybraných sport. aktivit mládeže formou tříd s rozšířenou výukou TV 
 
Nesportovní volnočasové aktivity mládeže (akce + činnost) 
Městská podpora se týká cca 2 tisíc dětí ve věku do 18 let, které provozují 
volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a nejsou registrovány 
ve sportovních střešních organizacích. Jsou sdruženy v TILII, Junáku, YMCE apod. 
 
Sportovní a pohybové aktivity mládeže (činnost) 
Městská podpora se týká cca 7 tisíc dětí ve věku do 18 let, které provozují 
volnočasové aktivity pohybového a sportovního zaměření a jsou registrovány 
v ústeckých sportovních organizacích jako je ČSTV, Sokol, ASPV, UNITOP a další.  
 
Podpora vybraných sportovních aktivit mládeže formou podpory tříd 
s rozšířeným výukou TV (dále jen sportovní třídy) 
Cílem koncepce v tomto titulu je komplexní podpora mládežnického sportu formou 
zřízení a podpory sportovních tříd. Sportovní třídy mají za cíl zajišťovat sportovní 
přípravu mládeže pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných tělovýchovných 
odborníků, přinášejí žákům časovou úsporu, kumulují sportovní kvalitu, zvyšují 
konkurenční sportovní prostředí atd. Součástí koncepce je i přednostní vybavení 
školy kvalitnějším sportovním vybavením pro daný sport, stavbou příslušných hřišť 
s kvalitními povrchy apod. 
 
Podpora zahrnuje: 
a) třídy preferovaných sportů 
b) další třídy s akreditací MŠMT 
 
Podpora bude realizována finančním příspěvkem na školu a rok s diferenciovanou 
výší příspěvku pro  kategorii a) a b). 
 
 
II.  Nadstandardní reprezentace města 
 
Titul a systém je určen pro ocenění nejkvalitnějších sportovních výsledků 
dosažených sportovci mládežnických ústeckých klubů. Doplňuje plošnou podporu 
činnosti mládeže kvalitativním parametrem. Kritéria pro dělení prostředků jsou 
součástí samostatné přílohy – „Klíč pro dělení finančních prostředků za 
nadstandardní reprezentaci“.  
 
III.  Sportovní akce 
 
Velmi frekventovaný titul, podporuje organizování jednorázových sportovních akcí od 
nejnižší úrovně po akce mezinárodního významu. Titul podporuje aktivitu sportovních 
organizací při pořádání sportovních akcí v Ústí nad Labem a okolí.   
 
IV.  Divácky a mediálně atraktivní sporty v Ústí nad Labem     
 
Dle statistických sledování sportovního prostředí je v ČR sportem číslo 1 fotbal, na 2. 
místě hokej a mezi nejatraktivnější české sporty se řadí basketbal a volejbal. 
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Doporučené pořadí podpory divácky a mediálně sledovaných sportů pro město     
Ústí nad Labem:  
     1. hokej 

 2. fotbal 
 3. basketbal 
 4. volejbal 
 

Díky dlouhodobé systematické podpoře uvedených divácky a mediálně atraktivních 
sportů se podařilo posunout tyto sporty na standard, odpovídající velikosti a významu 
města Ústí nad Labem. Aktuálním úkolem je minimálně stabilizace stávající úrovně 
sportovní kvality divácky a mediálně atraktivních sportů s postupným nalezením 
optimální hladiny podpory uvedených sportů městem ÚL. 
 
V. Využití školních sportovních zařízení veřejností  města Ústí nad Labem 
 
Systém podpory otevření školních sportovních zařízení nejširší veřejnosti města Ústí 
nad Labem je již vytvořen. V současné době se týká 13ti víceúčelových hřišť u 
základních škol. Konkrétní  podmínky stanoví ředitel příslušné školy. 
    
 
3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH DOTACÍ PRO 

ROZVOJ SPORTU A AKTIVIT MLÁDEŽE 
 

1. Zdrojem dotací jsou vlastní příjmy Statutárního města Ústí nad Labem. 
Zastupitelstvo města určí v rozpočtu města Ústí nad Labem na příslušný kalendářní 
rok objem celkové částky na poskytování účelových finančních dotací z rozpočtu 
města. Vlastní agendu poskytování finančních prostředků jednotlivým příjemcům a 
kontrolu vyúčtování zajišťuje OMOSŠK. 
   
2. Minimální výše poskytované dotace činí 1000,- Kč. 
 
3. Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu města 
Ústí nad Labem probíhá na úřední desce v budově Magistrátu města, na webových 
stránkách města, popřípadě v denním tisku či v Městských novinách. 
 
4. Veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci se mohou zúčastnit žadatelé, kteří 
vyhovují dále uvedené specifikaci žadatele. Dotace se poskytuje na základě 
předložené písemné žádosti.  
 
 
5. Žadatelem o dotaci může být subjekt, který je fyzickou či právnickou osobou který: 
a. má sídlo na území města Ústí nad Labem, 
b. nebo provozuje sportovní činnost na území města Ústí nad Labem, 
c. nebo realizuje projekt na území města Ústí nad Labem 
 
Žadatel dále bude buď: 
 
a) prokazatelně pravidelně pracovat s dětmi a mládeží v mimoškolním čase  
v oblasti sportu  
b) nebo pořádat sportovní a jiné akce 
c) nebo reprezentovat svou činností město Ústí nad Labem  
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Žadatel o dotaci musí dále splňovat následující kritéria vhodnosti: 

 
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník1, 
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,  
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší 
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.   
 
6. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude 

dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH 
 
7. Na dotace není právní nárok. 
 
8. Dotace mají výlučně neinvestiční charakter a jsou určeny na úhradu ztrátových 

nákladů projektu. Dotace nemohou být použity za účelem zisku. 
 

9. Dotace je přísně účelová. Je poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy.           
Lze ji použít na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti 
v souladu s předloženým rozpočtem, ve kterém nesmí být kalkulován zisk. 

 
10. Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých 

v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta 
11. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou 

dotaci použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který 
realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

 
12. Dotace nebude poskytnuta žadateli: 
 
a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo je v likvidaci, 

 
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
 
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný 
čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, 

 
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

                                                           
1 Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátoruům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci 
odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit. 
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e) který je dlužníkem (tj. má závazky po lhůtě splatnosti) Statutárního města Ústí nad 

Labem nebo příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ústí nad 
Labem, 

 
f) který obdržel v předchozích letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. 14 oddílu B) 

těchto Zásad. 
 
13. Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho 

bankovní účet, nebo v hotovosti v pokladně MmÚ, způsobem stanoveným 
ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách). 

 
 
4. KLÍČ PRO DĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NADSTANDARDNÍ 

REPREZENTACI 
Při sestavování klíče byly použity podkladové materiály MŠMT a ČSTV upravující a 
stanovující zejména podporu sportovních svazů za dosažené sportovní výsledky. 
Tyto materiály  byly Komisí sportu modifikovány do aktuálních podmínek Ústí nad 
Labem. 
 
Sporty jsou rozděleny do 4 skupin s vlastním koeficientem. 
Sportovní výsledky jsou rozděleny do 4 skupin s vlastním koeficientem. 
 
1. skupina sportů -  koeficient   4 
Fotbal, hokej, volejbal, basketbal, atletika, plavání, tenis, box, cyklistika, lyžování, 
triatlon. 
 
2. skupina sportů -  koeficient  3    
veslování, kanoistika, sportovní gymnastika, krasobruslení, stolní tenis, házená, judo, 
sportovní střelba, jezdectví, kvadriatlon, vodní pólo, moderní pětiboj, florbal. 
 
3. skupina sportů -  koeficient  2    
Aerobik, orientační běh, moderní gymnastika, badminton, šerm, jachting, beach 
volejbal, nohejbal, hokejbal, silový trojboj, bikros, karate (soutěže organizované 
Českým svazem karate), taekwondo WTF. 
 
4. skupina sportů - koeficient  1 
Horolezectví, sálový fotbal, vodní lyžování, šachy, kuželky, kulturistika, squasch, 
softbal, skateboard, psí spřežení, biliard, kulečník, šipky, sportovní tanec, sporty 
zastřešené ČUBU (s výjimkou soutěží, organizovaných ČS karate), cheerleading. 
 
Sportovní výsledky mládeže  
 
Individuální sporty 
- Do hodnocených výsledků v individuálních sportech se započítávají pouze 
výsledky jednotlivců. 
- Nezapočítávají se umístění, která vznikla součtem individuálních výkonů, 
například soutěž družstev. 
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- Do individuálních výsledků se ale započítávají  výsledky štafet, která je 
kolektivním jednorázovým závodem. Pro hodnocení štafet platí tabulkové hodnocení 
jednotlivců. 
- Pro výkony dosažené ve společenství se hodnotí podíl závodníka jeho poměrným 
zastoupením vůči celku. Společenství jsou hodnocena podle tabulek individuálních 
výkonů. 
 
 
Kolektivní sporty 
U kolektivních sportů je hodnoceno postavení v nejvyšší celorepublikové soutěži. 
Hodnocení sportovních výsledků 
Cílem hodnocení výsledků je současné akceptování kvality sportovní činnosti se 
snahou zabránit předčasnému akcelerování sportovní výkonnosti. Další snahou 
systémového příspěvku je velká plošnost a mělkost kritérií: 
- hodnotí se pouze M ČR 
- je hodnoceno 10 míst (1. místo 10 bodů, 2. místo 9 bodů atd.) 
- ME a MS se hodnotí pouze ve věkové kategorii „junior“ příslušného sportu, 

s výjimkou bikrosu, který nemá juniorskou kategorii 
- je hodnoceno 10 míst, koeficientem 1,5 
- Dosažený výkon (umístění) bude zařazen do hodnocení pouze v případě, že 

v příslušném závodě  soutěžilo minimálně 6 závodníků (kolektivů).  
 
Koeficienty:  
- žáci   1 
- dorost  2 
- junioři  3 
- kolektivní sporty 2 
 
Celkový výpočet přidělené částky 
- příspěvek na příslušný kalendářní rok je klíčován z reálných sportovních výsledků 
roku předcházejícího 
- hodnota jednoho bodu se získá vydělením částky, určené pro rozdělení, 
celkovým počtem přidělených bodů  
 
 
5. BODOVÉ OHODNOCENÍ NÁROČNOSTI SPORTŮ (NÁKLADOVOST) 
 
Parametr nákladovosti byl v ústeckém prostředí zvolen jako jeden z parametrů pro 
objektivnější ohodnocení dotací na činnost. Vyrovnává neadresnou plošnost dotace 
na člena, objektivizuje rozdílnost mezi šachem, jezdectvím, apod.  
 Nákladovost sportu je jedním ze standardních ukazatelů používaných při hodnocení 
při určování výše státního příspěvku za sportovní reprezentaci státu Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy. Nákladovost číselně popisuje rozdílnost pro různé 
sportovní soutěže, kvantifikuje nákladovou rozdílnost soutěží bobů, šachů, jezdectví, 
juda apod. 
 
Stanovení koeficientu sportovní nákladovosti nemá přesný matematický vzorec. Je 
koncipován jako ukazatel, který srovnává náklady sportů ve speciálním vybavení. 
Stojí na výkaznictví jednotlivých sportovních svazů a následně prochází oponenturou 
neutrální odborné skupiny. Výstupy odborné skupiny jsou respektovány a střešními 
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svazy nezpochybňovány.  
Poměr parametru nákladovosti a parametru počtu členů stanoví pro každý rok KMS 
RM 
Bodové hodnoty nákladovosti jednotlivých sportů 
 
Sport                       body   Sport                       body 
 
Atletika  121   Lední hokej   1330 
Badminton  211   Lyžování     450  
Basketball  153   Mod. gymnastika    193 
Biliard   172   Moderní pětiboj    716 
Box   148   Nohejbal       60 
Boj. umění  ČUBU   96     Orientační běh    118 
Cyklistika  498   Plavání     108  
Florbal   184   Silový trojboj     145 
Fotbal   359   Squash     200 
Gymnastika  172   Stolní tenis     192 
Házená   187   Šachy          12 
Hokejbal  199   Šerm      396 
Horolezectví   385   Teakwon-do     101 
Jachting  540   Tenis      254 
Jezdectví  810   Triatlon     810 
Jóga     21   Veslování     529 
Judo     82   Vodní lyžování    403 
Kanoistika  504   Vodní motorismus    387 
Krasobruslení 183   Vodní pólo     200 
Kulturistika    78    Volejbal     170 
Kuželky   122   
 
U všech sportů, které mají  nižší koeficient než 100, bude přepočítáván koeficientem   
100. Sporty, které nejsou v tabulce uvedeny, resp.v Ústí nad Labem zatím nejsou 
provozovány, budou ohodnoceny Komisí mládeže a sportu individuálně 
 
 
 
6. ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠŤ V MAJETKU MĚSTA NOVĚ 
VZNIKLÝM SUBJEKTEM 
 
1. varianta využívání sportoviště, které není plně časově využito: 
  
a) po dohodě s původně využívajícím subjektem umožnit novému subjektu použití 

sportoviště tak, aby přidělený časový prostor neovlivňoval původního uživatele 
 
b) kvalitnější a objemově vyšší prostor poskytnout novému subjektu po 

jednoznačném prokázání kvality své činnosti minimálně po dvou letech činnosti 
 
 
2. varianta využívání sportoviště, které je plně časově využito: 
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a) poskytnou novému subjektu v případě možnosti prostory v alternativních, ne 
plně frekventovaných sportovních zařízeních města  

 
b) poskytnout novému subjektu v prostory ve  vytíženém sportovišti v krajních, 

stávajícími uživateli ne plně využívaných časech  
 
c) poskytnout novému subjektu prostor v městských zařízení na úkor stávajících 

uživatelů pouze v případě souhlasu stávajících uživatelů 
 
d) poskytnout novému subjektu prostor v městských zařízení na úkor stávajících 

uživatelů pouze v případě prokazatelně špatné činnosti stávajících uživatelů 
 
e) změnu uvedeného režimu provést až na základě minimálně dvouleté činnosti 

subjektu, která je kvalitnější než činnost stávajících uživatelů. 
 

 
3. kvalitativní ukazatele pro posuzování kvality několika subjektů na základě 

kvality realizované sportovní činnosti daným subjektem v daném období 
 
a) zařazení subjektu do systematické sportovní podpory reprezentace 

prostřednictvím střešního svazu a MŠMT 
 1. SCM zřízené MŠMT při subjektu 
 2. ST zřízená MŠMT při subjektu 
 3. aktuální počet seniorských reprezentantů 
 4. aktuální počet juniorských reprezentantů 
 
b) bodové hodnocení výsledků subjektů v kvalitě sportovních výsledků 
 1. sumární bodová hodnota výsledků subjektu svých členů v nadstandardu 

  dospělých (počítá se nejlepší výsledek za poslední 3 roky) 
2. sumární bodová hodnota výsledků subjektu svých členů v nadstandardu 
mládeže (počítá se nejlepší výsledek za poslední 3 roky) 

 
 
7. PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 
1. Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (formulář 
žádosti je k dispozici na OMOSŠK, nebo je ke stažení na webových stránkách 
města: www.usti-nad-labem.cz ) 
 
2. Žádost musí obsahovat: 
 
a) Vyplněný formulář žádosti  
b) Povinné přílohy žádosti 
 
3. Ve formuláři je nezbytné vyplnit všechny rubriky, česky, strojopisem nebo 
hůlkovým písmem. Údaje o právní subjektivitě žadatele musí být ve formuláři žádosti 
zapsány přesně v souladu s registrací žadatele. Žadatel stvrdí svým podpisem 
pravdivost všech údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách uvedených ve 
formuláři. Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení žádosti v roce jejího 
podání i v letech následujících. Pokud bude zjištěno uvedení nepravdivých údajů ve 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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formuláři žádosti a v povinných přílohách až po vyplacení dotace příjemci, bude 
postupováno jako v případě porušení rozpočtové kázně. 
 
4. Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými 
přílohami lze podat poštou nebo osobně na podatelnu MmÚ (rozhoduje razítko 
podatelny nebo podací pošty).  
 
Adresa doručení žádostí: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
OMOSŠK, odd. školství, kultury a soc. služeb 
Velká Hradební 8 
401 00 Ústí nad Labem 
 
5. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), 
žádosti doručené na jinou adresu, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky 
nebudou posuzovány. 
 
6. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů: 
- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
Statutárnímu městu Ústí nad Labem a příspěvkovým organizacím zřizovaných 
statutárním městem Ústí nad Labem, tzn., mimo jiné, že bylo ve stanoveném termínu 
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky 
v předchozím roce poskytnuty, 
- čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a 
okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 
- čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že vůči majetku, neprobíhá nebo v 
posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů 
- u právnických osob čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci 
 
7. Všechny došlé žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto 

dokumenty nevracejí. Přílohy k žádosti jsou žadatelem předkládány v originálech 
 

8. Pokud žadatel doposud nežádal o finanční dotaci z rozpočtu města Ústí nad 
Labem v oblasti sportu, je součástí předkládané žádosti podrobné představení 
žadatele – popis činnosti; akce, které pořádal; reference atd. 

 
 
8.  POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 
1. Posuzování žádostí je proces, kterým prochází žádost o dotaci od okamžiku 

jejího přijetí OMOSŠK až ke zpracování návrhu na poskytnutí, resp. neposkytnutí 
dotace a jejího předání orgánům města k rozhodnutí. 
 

2. Přijímají se pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu1, na 
                                                           
1 Termín příjímání žádostí bude součástí veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci. 
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předepsaném formuláři, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších 
formálních nedostatků. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech. Výjímečně 
mohou být podány žádosti i v průběhu roku. 

3. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, vyzve 
OMOSŠK žadatele k doplnění. Pokud žadatel žádost nedoplní do 10 dní ode dne 
doručení výzvy k doplnění, bude žádost vyřazena z dalšího řízení. Za formální 
nedostatky se pro účely těchto zásad považuje například: 

 
a) absence či neúplnost předepsaného formuláře a příloh 
b) nesprávné či chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje 

žadatele, adresa, apod.) 
c) chybějící podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele 
d) numerické chyby v rozpočtu projektu 
 
4. Žádosti posuzují: 
 
 OMOSŠK 
 Komise mládeže a sportu RM 
 
5. OMOSŠK odpovídá za komplexní (administrativní, finanční a organizační) 

zajištění celého procesu poskytování dotací. Provádí předběžnou kontrolu 
formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti. OMOSŠK následně předloží 
obdržené žádosti KMS. 
 

6. Jednání KMS RM je neveřejné. Výsledkem činnosti KMS RM je návrh, kterým 
doporučí orgánům města poskytnout, resp. neposkytnout žadateli dotaci. KMS 
RM si vyhrazuje právo ustavit k hodnocení jednotlivých žádostí nezávislé 
posuzovatele, kteří musí být odborně schopni žádost hodnotit. Posuzovatel 
nesmí být v pracovně právním nebo jiném (např. příbuzenském) vztahu 
k žadateli.  

 
7. KMS RM předloží návrh k hodnoceným projektům, včetně kompletního seznamu 

projektů s doporučenou výší dotace ke schválení příslušným orgánům obce. 
 
8. O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje RM, resp. ZM (podle 

vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o obcích). Rozhodnutí o výši 
přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu – Rady města Ústí nad 
Labem nebo Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu není možné 
požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přidělené finanční dotace nebo 
její zamítnutí. Rozhodnutí Rady města případně Zastupitelstva města o 
poskytnutí resp. neposkytnutí dotace včetně výše dotace je konečné a nelze se 
proti němu odvolat. 

 
9. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města. 
 
10. S úspěšnými žadateli bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí dotace. 

 
 
 
9. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
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1. Schválená finanční dotace je poskytnuta na základě smlouvy mezi Statutárním 
městem Ústí nad Labem (poskytovatel) a žadatelem (příjemce).  

 
2. Příjemce doloží na základě výzvy OMOSŠK kopie následujících podkladů, které 

jsou nutné pro vyhotovení smlouvy: 
 
a.    u právnické osoby osvědčující doklady o právní subjektivitě žadatele (např. výpis 

z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady 
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, 
výpis z obchodního rejstříku, apod.), 

b. doklady o volbě nebo jmenování statutárního orgánu,  
c. doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,  
d. doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) nebo aktuální 

výpis z běžného účtu  
 
3. Smlouva musí být písemná a musí mimo jiné obsahovat: 
 

a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv, 
b) označení smluvních stran s uvedením postavení (funkcí) osoby, která jedná 

jménem dané smluvní strany nebo ji zastupuje, 
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta, 
d) výši poskytnutých finančních prostředků,  
e) datum účinnosti uznatelných nákladů, 
f) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci1,  
g) sankční ujednání při porušení smluvních povinností, 
h) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích 

důsledcích, 
i) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a 

vyúčtování dotace, 
j) povinnost čerpání a vyúčtování dotace v souladu s těmito Zásadami, 
k) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že 

projekt je podporován Statutárním městem Ústí nad Labem a uvádět logo 
města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s realizací projektu, 

l) odkaz na obsah a platnost těchto Zásad, 
m) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy, 
n) podpisy smluvních stran. 

 
4. Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen 

neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání 
musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě. 

 
5. Finanční prostředky mohou být použity pouze na účel uvedený ve smlouvě.  
 
 
 
10.  PRAVIDLA ČERPÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE (dále jen „Pravidla“) 
 
                                                           
1 U dotací vyšších než 20 000,- Kč je zpravidla po podpisu smlouvy  uvolněna záloha ve výši 60% celkové dotace. Zbývajících 
40% je poskytnuto  po předložení a odsouhlasení úplného vyúčtování poskytnuté zálohy (příp. celkového vyúčtování). 
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A) Pravidla čerpání dotace  
 
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat Podmínky poskytnutí dotace. 
 
2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek 

stanovených v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených v těchto 
Zásadách bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, případně může být stíháno jako trestný čin 
dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v 
platném znění. 

 
3. Pokud dojde v období čerpání dotace k zániku, transformaci, sloučení či 

přerušení činnosti příjemce, je takový příjemce dotace povinen tuto skutečnost 
do 15 dnů oznámit poskytovateli a současně je povinen přednostně vypořádat 
své závazky vůči poskytovateli. 

 
4. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou, 

pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací dotovaného projektu. 
 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků 

v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska 
nákladů celého projektu. 

 
6. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 

nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 
7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, není definován jako neuznatelný dle bodu 

12. tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném rozpočtovém 

roce, 
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta 
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

 
8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. Cestovní 

příkazy) je k vyúčtování nutné doložit kopii „velkého“ technického průkazu nebo 
případný interní doklad o vlastním určení paušální náhrady.  

 
9. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků. 

 
10. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 

 
Pokud je finanční dotace poskytnuta na celoroční činnost či dlouhodobou akci, 
musí být ve vyúčtování předloženy doklady, které dokumentují činnost subjektu 

                                                           
1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady s projektem spojené, např. ceny, propagační materiály, pronájmy, 
honoráře účinkujícím, dopravné atd. 
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v průběhu roku. 
 
 

11. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 500,- Kč) nezbytného 
pro realizaci projektu může být zahrnut do vyúčtování pouze v případě, že byl 
výslovně součástí předloženého rozpočtu. Jinak jej lze do vyúčtování zahrnout na 
základě písemné žádosti a po předchozím odsouhlasení poskytovatele dotace 
(KMS RM, náměstek primátora atd.). V případě pořízení drobného hmotného 
majetku je příjemce finanční dotace, na vyzvání, povinen umožnit fyzickou 
kontrolu tohoto majetku. 

 
12.  Z dotace nesmí být hrazeny tyto náklady (dále jen „Neuznatelný náklad“) na: 

 - nákup finančního majetku, 
 - zálohy, jejichž termín zúčtování přesáhne kalendářní rok, na který byla  
       dotace poskytnuta (s výjimkou záloh na energie), 
 - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
 - nákup mobilních telefonů, 
 - externě zajišťované poradenské a konzultační služby,  
 - výdaje sankčního charakteru (například dlužný úrok), 
 - daně, 
 - bankovní poplatky nesouvisející s realizací projektu (včetně poplatků za vedení    
       účtu), 
 - odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce, 
 - ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé     
       povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění,  
       životní pojištění, stravné, příspěvky na rekreaci apod.) 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
 - nákupy pozemků nebo budov, 
 - rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
 - ztráty devizových kurzů, 
 - nájemné s následnou koupí (leasing), 
 - práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů, 
 - cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, 

- platy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných, 
službách a správě (zákon č.143/1992 Sb. náhrady mzdy, popřípadě platu za dobu 
nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc), 

- občerstvení a reprezentativní pohoštění, 
- náklady na stravné (pokud se nejedná o soustředění či vícedenní akci), 
- nákup alkoholických nápojů 
- úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, je dotace poskytnuta pouze na 

plnění bez DPH 
 
13. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace 

sjednanému ve Smlouvě. Dotace může být použita pouze na úhradu 
prokazatelných nezbytných neinvestičních nákladů vzniklých příjemci  
v souvislosti s realizací dotovaného projektu, věcně a časově příslušejících k 
roku, na který byla dotace schválena. Věcnou a časovou souvislost nákladů a 
jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit.  

 
 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 

16 
 

 
 
 
B) Vyúčtování dotace 
 
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, 
závěrečné vyúčtování čerpání dotace (dále jen „Vyúčtování“).  Vyúčtování 
poskytnuté finanční dotace předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování finanční 
dotace města“, který je nedílnou součástí těchto Zásad. Formulář je k dispozici i 
v elektronické podobě na www.usti-nad-labem.cz. V případě, že je poskytnutá dotace 
na jeden projekt ve výši 50.000,- Kč a vyšší je příjemce povinnen předložit 
poskytovateli také závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva a vyúčtování budou 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem příjemce, který tímto odpovídá za 
správnost údajů uvedených v závěrečné zprávě  a ve vyúčtování. 
 
2. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 
důvodem pro vrácení celé finanční dotace, poskytnuté na příslušný projekt a 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  
 
3. Závěrečná zpráva musí obsahovat:     
 
a) označení příjemce dotace, 
b) číslo dotace, 
c) popis realizace projektu, 
d) přínos projektu pro cílové skupiny, 
e) celkové zhodnocení projektu, 
 
4. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat: 
a) přehled všech příjmů a výdajů projektu, 
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení. 
 
5. K formuláři „Vyúčtování finanční dotace města“ se dokládá: 
a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to 

ve fotokopii1 
b) rekapitulace  jednotlivých  předávaných  dokladů  podle  druhu  nákladů (viz vzor 

strana č. 2 formuláře Vyúčtování finančního příspěvku) 
c) fotodokumentace realizovaného projektu 
d) fotodokumentace, průkazně dokládající propagaci města na akci2  
e)  jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na akci  zhotoven  
 
6. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace 

projektu není považováno za doklad. 
 
7. Vyúčtování nelze předložit v elektronické podobě. 

 

                                                           
1 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad 
vystaven, či jak platba souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. 
paragon, faktura) je nutné tuto informaci doplnit (např. ceny, materiál).  
 
2 Tato povinnost se týká pouze příjemců, kteří obdrželi dotaci vyšší než 10.000,- Kč v každém jednotlivém případě. 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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8. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování 
poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí 
OMOSŠK uvedené důvody na základě kterých může vedoucí OMOSŠK rozhodnout 
o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Pokud příjemce dotace ve stanoveném 
náhradním termínu nepředloží příslušné vyúčtování, nevrátí nevyčerpané prostředky, 
jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a příjemce má povinnost vrátit 
poskytnutou dotaci v plné výši zpět  
 
9. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v 
souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a se schváleným rozpočtem projektu a 
dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví1 vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Hospodárností se rozumí 
takové použití finančních prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším 
vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 
 
10. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede 
takové úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a 
kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání 
dotace SMÚ v daném účetním období. 
 
11. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace 
(nikdy ne kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být 
vystaveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o 
účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, 
zákona o účetnictví (viz níže uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle vzájemné 
smlouvy příjemce a SMÚ (viz níže uvedená písmena g až h). 
 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písm. d)  
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za 

účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 33a 
odst. 4 zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní záznam, jehož 
obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný 
průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a 
jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 
stejně a obě mohou být použity v případech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "úplně 
čerpána z dotace SMÚ", nebo 

h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: 
"částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z ostatních zdrojů ve výši yyy 
Kč. 

 
                                                           
1 Účetnictví dotovaného projektu bude vedeno odděleně od ostatního účetnictví příjemce tak, aby bylo možno 
dokladovat, co bylo z dotace hrazeno. 
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Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 
písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud 
se tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  
 
12. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené 
služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich 
být prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou činností/projektem. Obecně 
formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo „kancelářské potřeby“ 
nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 200,- Kč považovány za 
vyhovující. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být 
vystaveny na příjemce dotace. 
 
13. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné 
dotace, bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém vyúčtování. 
 
14. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie 
výdajového dokladu, příp. kopie peněžního deníku).  
 
15. U jednorázových akcí, konaných na přelomu kalendářního roku (prosinec) budou 
akceptovány náklady účtované v roce přidělení finanční dotace a hrazené v lednu 
následujícího roku (pouze u subjektů účtující v podvojném účetnictví). Náklady musí 
prokazatelně souviset s akcí, např. na základě uzavřené smlouvy. Dále bude 
požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení finanční dotace. 
 
16. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, 
prokazující příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě 
elektronického výpisu (internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem 
organizace a podpisem odpovědné osoby. 
 
17. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové 
doklady. 
 
18. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ 
(popř. odkaz na jinou přílohu), musí být tato přiložena k vyúčtování. Pokud se jednalo 
o ústní objednávku, uvést toto na kopii dokladu. 
 
19. Pokud příjemce finanční dotace neodstraní případné nedostatky v předloženém 
vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyrozumění o nedostatečném 
vyúčtování příspěvku, bude rozhodnuto o navrácení či krácení poskytnuté dotace.  
 
20. U subjektů, které finanční dotaci využívají k zabezpečení svého běžného 
provozu bude, v uzavřené smlouvě, stanoven zvláštní režim financování (termíny, 
výše dotace, systém vyúčtování a kontroly). Tyto podmínky budou zakotveny 
v jednotlivých smlouvách s příslušnými subjekty. 
 
21. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat 
použití dotace a v této souvislosti příjemce dotace vždy umožní pověřeným 
pracovníkům SMÚ ověřit si veškeré potřebné údaje na originálech účetních dokladů 
poskytovatele a ověřit si správnost jejich zaúčtování v účetnictví příjemce dotace. 
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22. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních 
dokladů ke kontrole do sídla SMÚ1. 
23. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. (tj. např. změnit podobu 
formuláře „Vyúčtování finanční dotace města“). 
 
 
10. KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 
 
1.  Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola  dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 
a) předběžná (před poskytnutím dotace), 
b) průběžná (faktická realizace projektu), 
c) následná včetně účetní. 
 
3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci MmÚ. 
 
4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákadů projektu a využití 
prostředků v souladu s účelem prjektu. 

  
5. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům MmÚ vstup na akce 

konané v rámci dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace. 
 
6. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v 

souladu s těmito Zásadami a všemi ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
7. Zjistí-li se neplnění podmínek uvedených v těchto zásadách a ve Smlouvě, 

příslušný odbor nebo orgán kontroly zajistí  realizaci příslušných opatření. 
 
 
11. VRÁCENÍ DOTACE 
 
1. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené 

finanční prostředky neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, 
kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace 
na realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen předat OMOSŠK informaci 
o vrácení dotace. 

 
2. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání 

poskytnuté dotace, je povinen vrátit neprodleně nedočerpanou část dotace 
s průvodním dopisem na účet 1125-411/0100 s variabilním symbolem 105512. 

 
                                                           
1 Originály dokladů souvisejících s činností/projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po 
předložení vyúčtování. 
2 V případě, že jednomu příjemci bylo poskytnuto více dotací na více projektů, může tento příjemce v případě, kdy nedočerpá 
celou dotaci na příslušný projekt, požádat o možnost použit nedočerpanou část dotace na jiný jemu již schválený projekt. 
 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 

20 
 

3. V případě, že porušení podmínek poskytnutní dotace smlouvy bude 
kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle 
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. bude nařízeno příjemci vrátit 
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků. 

 
4. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 

důvodem pro vrácení celé finanční dotace, poskytnuté na příslušný projekt a 
k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších 
oblastech.  

 
5. Pokud dotace nebo její část nebyla využita do konce kalendářního roku, na 

který byla schválena, je příjemce povinen vrátit dotaci nebo její část na účet 
poskytovatele, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistil, nejpozději 
do data, kdy má povinnost předložit Vyúčtování.  

 
 
6. Pokud bude realizace projektu během kalendářního roku předčasně 

ukončena, je příjemce dotace povinen předložit Vyúčtování a současně a vrátit 
nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu. 
 
 

12. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  
1. Tyto „Zásady upravující poskytování účelových finančních dotací z rozpočtu města 

Ústí nad Labem v oblasti sportu“  byly schváleny Radou města Ústí nad Labem 
dne 1. 12. 2011 usnesením č. 677/11. 
 

2. Tyto Zásady ruší a nahrazují „Dokumenty upravující poskytování finančních 
příspěvků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu“ schválené Radou 
města Ústí nad Labem dne 19. 8. 2010 usnesením č. 428/10. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 1. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
……………………..      …………………………… 
Ing. Vít Mandík      Mgr. Helena Kubcová 
primátor města      náměstkyně primátora 
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I. Úvodní ustanovení 

 
1. Statutární město Ústí nad Labem stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tyto 
Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem (dále jen „Zásady“). Zásady stanoví jednotné a závazné podmínky vyhlášení, 
posuzování, schvalování, poskytování, čerpání a vyúčtování a kontrolu dotací. 

 
2. Použité zkratky: 

DPH Daň z přidané hodnoty 
MmÚ Magistrát města Ústí nad Labem 
SMÚ Statutární město Ústí nad Labem 
OŠKSS     Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, oddělení podpory  
                  školství, kultury, sportu a sociálních služeb  
RM  Rada města Ústí nad Labem 
ZM  Zastupitestvo města Ústí nad Labem 
KMS Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem 

 
3. Vymezení pojmů: 

Poskytovatel: Statutární město Ústí nad Labem 
Město: Statutární město Ústí nad Labem 
Žadatel, resp. Příjemce – právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. 
které je dotace poskytnuta. 
Dotací se rozumí: výdaj z rozpočtu obce ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Účel dotace: realizace schváleného projektu  
Smlouva: smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem. 
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy – zpravidla umístěný v levém horním 
rohu záhlaví v podobě SMLxxxxxxx 
Webové stránky města: internetový portál SMÚ, adresa: www.usti-nad-labem.cz  
Podmínky poskytnutí dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci 
poskytl a příjemce dotaci přijal (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Ústí 
nad Labem v oblasti sportu, usnesení RM nebo ZM, Smlouva o poskytnutí dotace) 
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 

 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena povinnost 
stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo 
porušeny podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; dále se jím rozumí i to, 
nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 

 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve 
stanoveném termínu. 

Zásady: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu (schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 2012 usn. č. 600/12) 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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II. Koncepce sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Ústí nad Labem  

 
Hlavní cíl koncepce: sport a pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí 
života smysluplně řízeného a smysluplně žijícího města Ústí nad Labem. 
Sport a volnočasové aktivity jsou reálnou součástí života a životního stylu ve většině 
vyspělých zemí.  
 
Cílové oblasti podpory:    
1. akce sportovního kalendáře   
2. podpora činnosti mládeže do 18 let 
3. volnočasové aktivity 
4. ostatní - mimořádné žádosti o dotaci 
5. preferované sporty 
 
ad 1. akce sportovního kalendáře 
Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce je poskytována na základě 
zhodnocení zejména sportovní úrovně, potřebnosti aktivity, reprezentace města, tradice, 
počtu zúčastněných aj. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce (z tohoto 
může KMS RM udělit výjimku).  
 
ad 2. podpora činnosti mládeže do 18 let 
Městská podpora se týká několika tisíc dětí ve věku do 18 let, které provozují sportovní 
a pohybové aktivity a jsou registrovány svým národním sportovním svazem. Podmínkou 
poskytnutí dotace je vybírání členských příspěvků v minimální výši 500,- Kč na člena za 
rok a dále povinná účast člena alespoň na jedné aktivitě pořádané klubem (závod, 
soustředění apod.) za posledních 12 měsíců. 
 
 
ad 3. volnočasové aktivity 
Podpora města se týká několika tisíc dětí ve věku do 18 let, které provozují volnočasové 
a pohybové aktivity nesportovního zaměření a nejsou registrovány ve sportovních 
organizacích.  
 
ad 4. ostatní – mimořádné žádosti o dotaci 
Podpora je určena pro ocenění nejkvalitnějších sportovních výsledků 
dosažených sportovci mládežnických ústeckých klubů. A dále může doplňovat plošnou 
podporu činnosti mládeže.  
 
ad5. preferované sporty 
Jedná se o podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních, kolektivních sportú ve 
městě Ústí nad Labem - fotbal, hokej, volejbal a basketbal. Forma a výše podpory je 
plně v kompetenci Zastupitelstva města Ústí nad Labem. 
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III. Podmínky poskytování účelových dotací pro rozvoj sportu a aktivit mládeže 

 
1. Zdrojem dotací jsou vlastní příjmy Statutárního města Ústí nad Labem. Zastupitelstvo 

města určí v rozpočtu města Ústí nad Labem na příslušný kalendářní rok objem 
celkové částky na poskytování účelových dotací z rozpočtu města. Vlastní agendu 
poskytování finančních prostředků jednotlivým příjemcům a kontrolu vyúčtování 
zajišťuje OŠKSS. 

   
2. Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu města 

Ústí nad Labem probíhá na úřední desce v budově Magistrátu města, na webových 
stránkách města, popřípadě v denním tisku či v Městských novinách. 

 
3. Veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci se mohou zúčastnit žadatelé, kteří vyhovují 

dále uvedené specifikaci žadatele. Dotace se poskytuje na základě předložené 
písemné žádosti.  

 
4. Žadatelem o dotaci může být subjekt, který je fyzickou či právnickou osobou který: 

 má sídlo na území města Ústí nad Labem, 
 nebo realizuje projekt na území města Ústí nad Labem 

Žadatel dále bude buď: 
 prokazatelně pravidelně pracovat s dětmi a mládeží v mimoškolním čase  

v oblasti sportu  
 nebo pořádat sportovní a jiné akce zaměřené na práci s mládeží 
 nebo reprezentovat svou činností město Ústí nad Labem  

Žadatel o dotaci musí dále splňovat následující kritéria vhodnosti: 
 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník 
 je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší 

činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.   
 
5. Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně tři žádosti za kalendářní rok. 

V případě subjektu s více sportovními odvětvími tři žádosti za každé sportovní 
odvětví.  

 
6. Na dotace není právní nárok! 
 
7. Dotace mají výlučně neinvestiční charakter a jsou určeny na úhradu ztrátových 

nákladů projektu. Výjimku z tohoto ustanovení může schválit RM, ZM na doporučení 
KMS. Dotace nemohou být použity za účelem zisku. 

 
8. Dotace je přísně účelová. Je poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy.           

Lze ji použít na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti 
v souladu s předloženým rozpočtem, ve kterém nesmí být kalkulován zisk. 

 
9. Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním 

roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
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10. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci 
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním 
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 
 

11. Minimální výše poskytované dotace na akce je 10.000,- Kč. 
 

12. Maximální výše dotace u občanských sdružení je 70 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu. U spol. s r.o., a.s. a fyzických osob podnikajících na živnostenský 
list je maximální výše dotace 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.  
Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním 
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. 

 
13. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace 

poskytnuta pouze na plnění bez DPH. 
 
14. Dotace nebude poskytnuta žadateli: 

a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo je v likvidaci, 

b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo 
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, 

d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

e) který je dlužníkem (tj. má závazky po lhůtě splatnosti) SMÚ nebo příspěvkových 
organizací zřízených SMÚ, 

f) který obdržel v předchozích letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII. oddílu 
B) a čl. IX. těchto Zásad. 

 
15. Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho 

bankovní účet, nebo v hotovosti v pokladně MmÚ, způsobem stanoveným 
ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách). 
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IV. Zásady využívání sportovišť v majetku města nově vzniklým subjektem 

 
1. varianta využívání sportoviště, které není plně časově využito:  

a) po dohodě s původně využívajícím subjektem umožnit novému subjektu 
použití sportoviště tak, aby přidělený časový prostor neovlivňoval původního 
uživatele 

b) kvalitnější a objemově vyšší prostor poskytnout novému subjektu po 
jednoznačném prokázání kvality své činnosti minimálně po dvou letech činnosti 

 
2. varianta využívání sportoviště, které je plně časově využito: 

a) poskytnout novému subjektu v případě možnosti prostory v alternativních, ne 
plně frekventovaných sportovních zařízeních města  

b) poskytnout novému subjektu prostory ve  vytíženém sportovišti v krajních, 
stávajícími uživateli ne plně využívaných časech  

c) poskytnout novému subjektu prostor v městských zařízení na úkor stávajících 
uživatelů pouze v případě souhlasu stávajících uživatelů 

d) poskytnout novému subjektu prostor v městských zařízení na úkor stávajících 
uživatelů pouze v případě prokazatelně špatné činnosti stávajících uživatelů 

e) změnu uvedeného režimu provést až na základě minimálně dvouleté činnosti 
subjektu, která je kvalitnější než činnost stávajících uživatelů. 
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V.   Podávání žádostí 

 
1. Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (formulář 

žádosti je k dispozici na OŠKSS, nebo je ke stažení na webových stránkách města: 
www.usti-nad-labem.cz ) 

 
2. Žádost musí obsahovat: 

a) Vyplněný formulář žádosti  
b) Povinné přílohy žádosti 

 
3. Ve formuláři je nezbytné vyplnit všechny rubriky, česky, strojopisem nebo hůlkovým 

písmem. Údaje o právní subjektivitě žadatele musí být ve formuláři žádosti zapsány 
přesně v souladu s registrací žadatele. Žadatel stvrdí svým podpisem pravdivost 
všech údajů ve formuláři žádosti a v povinných přílohách uvedených ve formuláři. 
Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení žádosti v roce jejího podání i 
v letech následujících. Pokud bude zjištěno uvedení nepravdivých údajů ve formuláři 
žádosti a v povinných přílohách až po vyplacení dotace příjemci, bude postupováno 
jako v případě porušení rozpočtové kázně. 

 
4. Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami 

lze podat poštou nebo osobně na podatelnu MmÚ (rozhoduje razítko podatelny nebo 
podací pošty).  

Adresa doručení žádostí: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
OŠKSS, odd. podpory školství, kultury, sportu a soc. služeb 
Velká Hradební 8 
401 00 Ústí nad Labem 

 
5. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti 

doručené na jinou adresu, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou 
posuzovány. 

 
6. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů: 

 čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči SMÚ a 
příspěvkovým organizacím zřizovaných SMÚ, tzn., mimo jiné, že bylo ve 
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 
finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty, 

 čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a 
okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, 

 čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že vůči majetku, neprobíhá nebo v 
posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů 

 u právnických osob čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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7. Všechny došlé žádosti a jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty 

nevracejí. Přílohy k žádosti jsou žadatelem předkládány v originálech 
 

8. Pokud žadatel doposud nežádal o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu, je součástí předkládané žádosti podrobné představení žadatele – popis 
činnosti; akce, které pořádal; reference atd. 
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VI. Posuzování žádostí 

 
1. Posuzování žádostí je proces, kterým prochází žádost o dotaci od okamžiku jejího 

přijetí OŠKSS až ke zpracování návrhu na poskytnutí, resp. neposkytnutí dotace a 
jejího předání orgánům města k rozhodnutí. 
 

2. Přijímají se pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu1, na 
předepsaném formuláři, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších 
formálních nedostatků. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech. Výjímečně 
mohou být podány žádosti i v průběhu roku. 

 
3. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, vyzve 

OŠKSS žadatele k doplnění. Pokud žadatel žádost nedoplní do 10 dní ode dne 
doručení výzvy k doplnění, bude žádost vyřazena z dalšího řízení. Za formální 
nedostatky se pro účely těchto zásad považuje například: 
a) absence či neúplnost předepsaného formuláře a příloh 
b) nesprávné či chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje 

žadatele, adresa, apod.) 
c) chybějící podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele 
d) numerické chyby v rozpočtu projektu 

 
4. Žádosti posuzují: 

 OŠKSS 
 Komise mládeže a sportu RM 

 
5. OŠKSS odpovídá za komplexní (administrativní, finanční a organizační) zajištění 

celého procesu poskytování dotací. Provádí předběžnou kontrolu formální a věcné 
správnosti a úplnosti žádosti. OŠKSS následně předloží obdržené žádosti KMS. 
 

6. Jednání KMS RM je neveřejné. Výsledkem činnosti KMS RM je návrh, kterým 
doporučí orgánům města poskytnout, resp. neposkytnout žadateli dotaci. KMS RM 
si vyhrazuje právo ustavit k hodnocení jednotlivých žádostí nezávislé posuzovatele, 
kteří musí být odborně schopni žádost hodnotit. Posuzovatel nesmí být v pracovně 
právním nebo jiném (např. příbuzenském) vztahu k žadateli.  

 
7. KMS RM předloží návrh k hodnoceným projektům, včetně kompletního seznamu 

projektů s doporučenou výší dotace ke schválení příslušným orgánům obce. 
 

8. KMS RM předkládá Radě (Zastupitelstvu) města návrh na: 
a) rozdělení dotací v jednotlivých oblastech podpory 
b) rozdělení finanční rezervy vytvořené po základním rozdělení finančních 

prostředků 
c) přerozdělení dotací za neuskutečněné plnění některého z titulů 
d) změnu účelu použití dotace uvedeného v uzavřené smlouvě. 

 
9. O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje RM, resp. ZM (podle vyhrazených 

kompetencí stanovených zákonem o obcích).  
 
 

                                                           
1 Termín příjímání žádostí bude součástí veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci. 
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10. Rozhodnutí o výši přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu – Rady 
města Ústí nad Labem nebo Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu 
není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přidělené dotace nebo 
její zamítnutí. Rozhodnutí RM případně ZM o poskytnutí resp. neposkytnutí dotace 
včetně výše dotace je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
11. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města. 
 
12. S úspěšnými žadateli bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí dotace. 
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VII.  Smlouva o poskytnutí dotace 

 
1. Schválená dotace je poskytnuta na základě smlouvy mezi Statutárním městem Ústí 

nad Labem (poskytovatel) a žadatelem (příjemce).  
 
2. Příjemce doloží na základě výzvy OŠKSS kopie následujících podkladů, které jsou 

nutné pro vyhotovení smlouvy: 
a) u právnické osoby osvědčující doklady o právní subjektivitě žadatele (např. výpis 

z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady 
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, 
výpis z obchodního rejstříku, apod.) 

b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního orgánu 
c) doklad o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno   
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo aktuální 

výpis z běžného účtu  
 

3. Pokud příjemce nedoloží potřebné kopie podkladů uvedené v čl. 7, bod. 2 ani po 
opakované výzvě zaslané OŠKSS, KMS rozhodne o přerozdělení schválené dotace 
jinému žadateli. 
 

4. Smlouva musí být písemná a musí mimo jiné obsahovat: 
a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv 
b) označení smluvních stran s uvedením postavení (funkcí) osoby, která jedná 

jménem dané smluvní strany nebo ji zastupuje 
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta 
d) výši poskytnutých finančních prostředků 
e) datum účinnosti uznatelných nákladů 
f) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci 
g) sankční ujednání při porušení smluvních povinností1 
h) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích důsledcích, 
i) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

dotace 
j) povinnost čerpání a vyúčtování dotace v souladu s těmito Zásadami 
k) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že projekt je 

podporován SMÚ a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních 
materiálech souvisejících s realizací projektu včetně tiskových zpráv  

l) povinnost příjemce označit logem SMÚ sportovní dresy svého klubu u dotace na 
dlouhodobou činnost mládeže nad 100tis. Kč 

m) odkaz na obsah a platnost těchto Zásad 
n) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy 
o) podpisy smluvních stran. 

 
5. Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně 

písemně oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena 
číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě. 

 
6. Finanční prostředky mohou být použity pouze na účel uvedený ve smlouvě.  

                                                           
1 U dotací vyšších než 20.000,- Kč je zpravidla po podpisu smlouvy  uvolněna záloha ve výši 60% celkové dotace. Zbývajících 40% 
je poskytnuto  po předložení a odsouhlasení úplného vyúčtování poskytnuté zálohy (příp. celkového vyúčtování). 
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VIII. Pravidla čerpání a vyúčtování dotace (dáje jen „Pravidla“) 

 
A) Pravidla čerpání dotace  
 
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat Podmínky poskytnutí dotace. 
 
2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek 

stanovených v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených v těchto 
Zásadách bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 
22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, případně může být stíháno jako trestný čin dotačního 
podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 

 
3. Pokud dojde v období čerpání dotace k zániku, transformaci, sloučení či přerušení 

činnosti příjemce, je takový příjemce dotace povinen tuto skutečnost do 15 dnů 
oznámit poskytovateli a současně je povinen přednostně vypořádat své závazky 
vůči poskytovateli. 

 
4. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou, 

pokud nepůjde o úhradu spojenou s realizací dotovaného projektu. 
 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu 

se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování 
v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého 
projektu. 

 
6. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 

nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
 
7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, není definován jako neuznatelný dle bodu 12. 

tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném rozpočtovém 

roce 
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta  
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady 

e) běžná údržba sportovního hřiště (20% z celkové poskytnuté dotace na 
dlouhodobou činnost mládeže do 18 let). 

 
8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. cestovní 

příkazy) je k vyúčtování nutné doložit kopii „velkého“ technického průkazu nebo 
případný interní doklad o vlastním určení paušální náhrady.  

 
9. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků. 
 
 
                                                           
1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady s projektem spojené, např. ceny, propagační materiály, pronájmy, honoráře 
účinkujícím, dopravné atd. 
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10. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 
 

11. Pokud je dotace poskytnuta na celoroční činnost či dlouhodobou akci, musí být ve 
vyúčtování předloženy doklady, které dokumentují činnost subjektu v průběhu roku. 
 

12. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 500,- Kč) nezbytného pro 
realizaci projektu může být zahrnut do vyúčtování pouze v případě, že byl výslovně 
součástí předloženého rozpočtu. Jinak jej lze do vyúčtování zahrnout na základě 
písemné žádosti a po předchozím odsouhlasení poskytovatele dotace (KMS RM, 
náměstek primátora atd.). V případě pořízení drobného hmotného majetku je 
příjemce dotace, na vyzvání, povinen umožnit fyzickou kontrolu tohoto majetku. 

 
13. Z dotace nesmí být hrazeny tyto náklady (dále jen „Neuznatelný náklad“) na: 

 nákup finančního majetku 
 zálohy, jejichž termín zúčtování přesáhne kalendářní rok, na který byla dotace 

poskytnuta (s výjimkou záloh na energie) 
 nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
 nákup mobilních telefonů 
 externě zajišťované poradenské a konzultační služby 
 výdaje sankčního charakteru (například dlužný úrok) 
 daně 
 bankovní poplatky nesouvisející s realizací projektu (včetně poplatků za vedení    
     účtu) 
 odměňování členů správních a dozorčích orgánů příjemce 
 ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé 

povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, 
životní pojištění, stravné, příspěvky na rekreaci apod.) 

 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy 
 nákupy pozemků nebo budov 
 rekonstrukce a opravy nemovitostí 
 ztráty devizových kurzů 
 nájemné s následnou koupí (leasing) 
 práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů 
 cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění 
 platy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve 

veřejných, službách a správě (zákon č.143/1992 Sb. platném znění, náhrady 
mzdy, popřípadě platu za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc) 

 občerstvení a reprezentativní pohoštění1 
 náklady na stravné (pokud se nejedná o soustředění či vícedenní akci) 
 nákup alkoholických nápojů 
 úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH, je dotace poskytnuta pouze na 

plnění bez DPH 
 pořízení daru 

 
 
 
 

                                                           
1 Vyjímku z tohoto ustanovení může na základě písemné žádosti schválit KMS RM 
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14. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace 
sjednanému ve Smlouvě. Dotace může být použita pouze na úhradu 
prokazatelných nezbytných neinvestičních nákladů vzniklých příjemci  
v souvislosti s realizací dotovaného projektu, věcně a časově příslušejících k roku, 
na který byla dotace schválena. Věcnou a časovou souvislost nákladů a jejich 
úhradu je příjemce povinen řádně doložit.  

 
 
B. Vyúčtování dotace 
 
1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, 

závěrečné vyúčtování čerpání dotace (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování 
poskytnuté dotace předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování dotace města“, který 
je nedílnou součástí těchto Zásad. Formulář je k dispozici i v elektronické podobě na 
www.usti-nad-labem.cz . V případě, že je poskytnutá dotace na jeden projekt ve výši 
50.000,- Kč a vyšší je příjemce povinnen předložit poskytovateli také závěrečnou 
zprávu. Závěrečná zpráva a vyúčtování budou podepsány osobou oprávněnou 
jednat jménem příjemce, který tímto odpovídá za správnost údajů uvedených 
v závěrečné zprávě  a ve vyúčtování. 

 
2. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 

důvodem pro vrácení celé dotace, poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému 
 vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
3. Závěrečná zpráva musí obsahovat:     

a) označení příjemce dotace 
b) číslo dotace 
c) popis realizace projektu 
d) přínos projektu pro cílové skupiny 
e) celkové zhodnocení projektu. 

 
4. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat: 

a) přehled všech příjmů a výdajů projektu 
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení. 
 

5. K formuláři „Vyúčtování dotace města“ se dokládá: 
a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to 

ve fotokopii1 
b) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů podle druhu nákladů (viz vzor 

strana č. 2 formuláře Vyúčtování finančního příspěvku) 
c) fotodokumentace realizovaného projektu 
d) fotodokumentace, průkazně dokládající propagaci města na akci2  
e) jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na akci zhotoven.  

 
6. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace 

projektu není považováno za doklad. 
 
                                                           
1 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad 
vystaven, či jak platba souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. paragon, 
faktura) je nutné tuto informaci doplnit (např. ceny, materiál).  
 
2 Tato povinnost se týká pouze příjemců, kteří obdrželi dotaci 10.000,- Kč a vyšší v každém jednotlivém případě. 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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7. Vyúčtování nelze předložit v elektronické podobě. 
 

8. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování 
poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí 
OŠKSS uvedené důvody na základě kterých může vedoucí OŠKSS rozhodnout o 
prodloužení termínu předložení vyúčtování. Pokud příjemce dotace ve stanoveném 
náhradním termínu nepředloží příslušné vyúčtování, nevrátí nevyčerpané 
prostředky, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a příjemce má 
povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši zpět.  

 
9. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a dále za jejich řádné a oddělené sledování 
v účetnictví1 vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. Hospodárností se rozumí takové použití finančních prostředků k 
zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při 
dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 

 
10. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové 

úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná 
souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a souhrnná výše čerpání dotace SMÚ 
v daném účetním období. 

 
11. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy 

ne kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být 
vystaveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o 
účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, 
zákona o účetnictví (viz níže uvedená písmena a až f) a dále náležitosti dle 
vzájemné smlouvy příjemce a SMÚ (viz níže uvedená písmena g až h). 

 
Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení účetního dokladu 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písm. d)  
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za 

účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 
33a odst. 4 zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní 
záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního 
předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který 
zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového 
záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kde se 
vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: 
"úplně čerpána z dotace SMÚ", nebo 

                                                           
1 Účetnictví dotovaného projektu bude vedeno odděleně od ostatního účetnictví příjemce tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo 
z dotace hrazeno. 
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h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: 
"částečně čerpána z dotace SMÚ" ve výši xxx Kč a z ostatních zdrojů ve výši 
yyy Kč. 

 
Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než 
účetních písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní 
doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními 
doklady.  

 
12. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené 

služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich 
být prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou činností/projektem. Obecně 
formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo „kancelářské potřeby“ 
nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 200,- Kč považovány za 
vyhovující. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být 
vystaveny na příjemce dotace. 

 
13. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné dotace, 

bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém vyúčtování. 
 
14. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie 

výdajového dokladu, příp. kopie peněžního deníku).  
 
15. U jednorázových akcí, konaných na přelomu kalendářního roku (prosinec) budou 

akceptovány náklady účtované v roce přidělení dotace a hrazené v lednu 
následujícího roku (pouze u subjektů účtující v podvojném účetnictví). Náklady musí 
prokazatelně souviset s akcí, např. na základě uzavřené smlouvy. Dále bude 
požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení dotace. 

 
16. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, 

prokazující příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě 
elektronického výpisu (internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem 
organizace a podpisem odpovědné osoby. 

 
17. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové 

doklady. 
 
18. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ (popř. 

odkaz na jinou přílohu), musí být tato přiložena k vyúčtování. Pokud se jednalo o 
ústní objednávku, uvést toto na kopii dokladu. 

 
19. Pokud příjemce dotace neodstraní případné nedostatky v předloženém vyúčtování 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyrozumění o nedostatečném vyúčtování 
příspěvku, bude rozhodnuto o navrácení či krácení poskytnuté dotace.  

 
20. U subjektů, které dotaci využívají k zabezpečení svého běžného provozu bude, 

v uzavřené smlouvě, stanoven zvláštní režim financování (termíny, výše dotace, 
systém vyúčtování a kontroly). Tyto podmínky budou zakotveny v jednotlivých 
smlouvách s příslušnými subjekty. 
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21. SMÚ se na základě vzájemné dohody obou stran přiznává právo kontrolovat použití 

dotace a v této souvislosti příjemce dotace vždy umožní pověřeným pracovníkům 
SMÚ ověřit si veškeré potřebné údaje na originálech účetních dokladů poskytovatele 
a ověřit si správnost jejich zaúčtování v účetnictví příjemce dotace. 

 
22. SMÚ si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních 

dokladů ke kontrole do sídla SMÚ1. 
 
23. SMÚ si vyhrazuje právo měnit formu i datum vyúčtování. (tj. např. změnit podobu 

formuláře „Vyúčtování dotace města“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Originály dokladů souvisejících s činností/projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po 
předložení vyúčtování. 
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IX. Kontrola vyúčtování dotace 

 
1.  Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola  dle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 

a) předběžná (před poskytnutím dotace) 
b) průběžná (faktická realizace projektu) 
c) následná včetně účetní. 

 
3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci MmÚ. 
 
4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu a využití 
prostředků v souladu s účelem projektu. 

  
5. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům MmÚ vstup na akce konané v 

rámci dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace. 
 
6. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v souladu 

s těmito Zásadami a všemi ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
7. Zjistí-li se neplnění podmínek uvedených v těchto zásadách a ve Smlouvě, příslušný 

odbor nebo orgán kontroly zajistí  realizaci příslušných opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ústí nad Labem – Rada města Ústí nad Labem 

20 
 

X. Vrácení dotace 

 
1. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené 

finanční prostředky neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy 
se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen předat OŠKSS informaci o 
vrácení dotace. 

 
2. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci1 v dohodnuté výši a účelu čerpání 

poskytnuté dotace, je povinen vrátit neprodleně nedočerpanou část dotace 
s průvodním dopisem na účet 1125-411/0100 s variabilním symbolem (bude 
upřesněno ve smlouvě). 

 
3. V případě, že porušení podmínek poskytnutní dotace smlouvy bude kvalifikováno 

jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků. 

 
4. Uvedení nepravdivých údajů v předložené Závěrečné zprávě a ve vyúčtování je 

důvodem pro vrácení celé dotace, poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému 
vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 
5. Pokud dotace nebo její část nebyla využita do konce kalendářního roku, na 

který byla schválena, je příjemce povinen vrátit dotaci nebo její část na účet 
poskytovatele, a to do 15 dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistil, nejpozději do 
data, kdy má povinnost předložit Vyúčtování.  

 
6. Pokud bude realizace projektu během kalendářního roku předčasně ukončena, 

je příjemce dotace povinen předložit Vyúčtování a současně vrátit nevyčerpané 
finanční prostředky dotace na účet poskytovatele nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od ukončení realizace projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1 V případě, že jednomu příjemci bylo poskytnuto více dotací na více projektů, může tento příjemce v případě, kdy nedočerpá celou 
dotaci na příslušný projekt, požádat o možnost použit nedočerpanou část dotace na jiný jemu již schválený projekt. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

  
1. Tyto „Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad 

Labem v oblasti sportu“  byly schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 
2012 usnesením č. 600/12. 
 

2. Tyto Zásady ruší a nahrazují „Zásady upravující poskytování účelových finančních 
dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu“ schválené Radou města 
Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011 usnesením č. 677/11. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 8. 11. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
.………...................................................….....                                                                                                                                                                                 
                      Ing. Vít Mandík                                           
primátor Statutárního města Ústí nad Labem                               

 
      
 



- MO ÚL  - město při poskytování finančních příspěvků (peněžitých darů ) postupuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Žádná jiná interní pravidla nemáme.  

- MO ÚL – město poskytl v roce 2012 ze svého rozpočtu: 
1) Finanční podporu  pro Sbor dobrovolných hasičů v Božtěšicích – schváleno v rozpočtu MO ÚL – město na IX. zasedání ZMO dne 17. 4. 

2012 usn. č. 6   http://www.mesto-ul.cz/index.php?page=rs&lang=cz&rubric=13&clanek=2075&archive=0 
 
 

Výdajová část neinvestiční       
 

schválený uprav.rozp. skut.v tis. Kč  skuteč. v Kč % 
   T E X T org. kap. par. pol. v tis.Kč v tis.Kč k   31. 12. 2012 k   31. 12. 2012 čerpání 
                  

 Sbor dobrovolných hasičů celkem         55,00 55,00 51,88 51 875,00 94,33 
SDH - DDHM 20210 951 5512 5137 20,00 8,00 7,65 7 647,00 95,59 
SDH - nákup materiálu 20210 951 5512 5139 5,00 20,00 19,61 19 612,00 98,06 
SDH - spotřeba vody 20210 951 5512 5151 1,00 4,00 3,88 3 878,00 96,95 
SDH - spotřeba el.energie 20210 951 5512 5154 8,00 8,00 7,70 7 700,00 96,25 
SDH - pronájem 20210 951 5512 5164 3,00 3,00 3,00 3 000,00 100,00 
SDH - PHM 20210 951 5512 5156 8,00 8,00 7,72 7 720,00 96,50 
SDH - služby 20210 951 5512 5169 5,00 2,00 1,43 1 428,00 71,40 
SDH - opravy a udržování 20210 951 5512 5171 5,00 2,00 0,89 890,00 44,50 

           
 

2) Stipendium starosty – schválené v rozpočtu ZMO dne 17. 4. 2012 usn. č. 6  (10 tis. Kč) - vyčerpáno 
 

3) Finanční příspěvky (do 20 tis. Kč) posuzované RMO na základě jednotlivých žádostí  na 15. RMO dne 9.5. 2012 usn. č. 606/15,  na 17. 
RMO dne 19. 7. 2012 usn. č. 692/17 a na 18. RMO dne 4. 9. 2012 usn. č. 753/18. 

 
http://www.mesto-ul.cz/data/2012517_rmo090512_15.pdf 
http://www.mesto-ul.cz/data/2012727_rmo190712_17.pdf 
http://www.mesto-ul.cz/data/20121018_rmo040912_18.pdf 
 
 

http://www.mesto-ul.cz/index.php?page=rs&lang=cz&rubric=13&clanek=2075&archive=0
http://www.mesto-ul.cz/data/2012517_rmo090512_15.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2012727_rmo190712_17.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/20121018_rmo040912_18.pdf


 
Žádosti o  finanční příspěvky  na rok 2012  v Kč 

    
      

 

                        Na rok 2012 bylo rozpočtováno 90 tis. Kč na finanční příspěvky zájmovým a neziskovým 
organizacím. 

    
      
  organizace - klub 

Schválený 
příspěvek Vyúčtování Nevyčerpáno CELKEM 

  sdružení - společnost 
 

    VYPLACENO 
    

 
    KČ 

            
1. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO č. 1 4 000,00    ANO     
2. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO č. 2 4 000,00    ANO     
3. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO č. 3 4 000,00    ANO     
4. Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí nad Labem 4 000,00    ANO     
5. Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice 10 000,00    ANO     
6. Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice 5 000,00    ANO     
7. ZO Českého zahrádkářského svazu Vaňov 2 500,00    ANO     
8. Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí n. L.  16 000,00    ANO -10 900,00      
9. Junák - Svaz skautů a skautek ČR, okres Ústí nad Labem 15 000,00    ANO     
10. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr. org. v ÚL 4 000,00    ANO     
11. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 4 000,00    ANO     
12. Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem 4 000,00    ---------- -4 000,00      
13. Sportovní klub Pronako Hostovice 4 000,00    ANO     

  CELKEM 80 500,00      -14 900,00    65 600,00    

        Neschválené žádosti o FP         

1. Kulturní středisko města Ústí nad Labem         
2. Elixír, o.s.  

   
  

3. MŠ Vinařská 10, Ústí nad Labem         
 

 
Celkem poskytnuto v roce 2012  127,475 tis. Kč. 

 



Magistrát města Ústí nad Labem 
Velká Hradební 2336/8 
401 00 Ústí nad Labem 

Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 

        V Ústí nad Labem dne 2. 4. 2013 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. 

 

1. Náš MO Ústí nad Labem – Severní Terasa poskytuje dotace (příspěvky) na 
základě schválených pravidel viz. www.severni-terasa.cz (na záložce ÚMO 
Severní Terasa – formuláře – finanční záležitosti, kde jsou jak stanovená 
pravidla, tak formulář žádosti o příspěvek.). Příspěvky jsou poskytovány po 
předložení vyúčtování akce. 

2. V roce 2012 byly poskytnuty příspěvky schválené v RMO ve výši 53.158,-Kč a 
10.000,- Stipendium starosty .  

3. Poskytujeme pouze příspěvky na kulturní a sportovní akce viz pravidla pro 
poskytování příspěvků. Jiné dotační tituly náš MO neposkytuje. 

4. Celková výše poskytnutých příspěvků v roce 2012 = 53.158Kč. 

5. a 6. Viz. přiložená tabulka 

Žádosti o příspěvky organizací v roce 2012 
1.pololetí   

 číslo a název organizace účel použití schváleno 

    RMO,  

      

1) ČČK  bezplatní dárci krve 16 000,00 

      

2) STP v ČR MO 04     

Štefánikova 25 rehabilitační cvičení bazén 4 800,00 

      

3) ZŠ Rabasova 3     

ÚL Školní jarmark 2 000,00 

      

4) ZŠ Rabasova 3     

ÚL Foto soutěž 1 000,00 

  ceny   

5) Domov pro seniory      

Orlická 1, ÚL Jarní výlet 2 500,00 

  doprava   

      

6) Azylový dům pro matky Dětský den 3 500,00 

http://www.severni-terasa.cz/


s dětmi 

Orlická 1, ÚL ceny   

7) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4     

ÚL Sportovní soutěže dětí 1 500,00 

  ceny   

8) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4     

ÚL Karneval 1 000,00 

  ceny   

9) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4     

ÚL Dopravní olympiáda 1 500,00 

  ceny   

10) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4     

ÚL Sportovní olympiáda 1 500,00 

  ceny   

11) Biograf u Františka     

Gagarinova 19 20x představení 10 000,00 

      

12) Svaz neslyš.a 
nedoslých žádost o dar   

Sociální poradentství emailem zaslány podmínky a žádost o příspěvek   

Novosedlické nám. 1390/1 telef.ověřeno, org.nemůže splnit podmínky, akce nepořádají   

2.POLOLETÍ 2012     

13) STP v ČR MO 04     

ÚL pobyt v solné jeskyni 4 000,00 

  vstup   

14) Domov pro seniory      

 Orlická 1, ÚL Mikulášská zábava 0,00 

  ceny   

15) Azylový dům     

 Orlická 1, ÚL Mikulášská nadílka pro děti 6 250,00 

  balíčky   

16) MŠ Dobětice     

Rabasova 45, UL Mikuláš 3 000,00 

  balíčky   

17)Jan Moucha 
Charitativní koncert - výtěžek je věnován dětskému domovu na 
Severní Terase   

Višňová, UL Dátek dětem 6 000,00 

  nájemné   

za druhé pololetí   
 CELKEM   64 550,00 

   7. a 8. . www.severni-terasa.cz (na záložce ÚMO Severní Terasa – formuláře – 
finanční záležitosti, kde jsou jak stanovená pravidla, tak formulář žádosti o 
příspěvek.) 

 

       Ing. Kopřivová Dana 

    Vedoucí finančního odboru ÚMO ÚL – Severní Terasa 

http://www.severni-terasa.cz/
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MO Ústí nad Labem - Neštěmice 
 
Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu MO Neštěmice 
 
Ve schváleném rozpočtu MO Neštěmice je každý rok určena částka na finanční 
příspěvky organizacím. 
 
Na webových stránkách je vždy zveřejněn termín pro podání žádosti v odd. 
AKTUALITY. 
 
Tiskopis žádosti a Dokumenty upravující poskytování finančních příspěvků 
z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice jsou ke stažení na  
webových stránkách MO v odd. FORMULÁŘE 
 
Došlé žádosti jsou předkládány Radě městského obvodu Neštěmice nebo dále 
zastupitelstvu (podle výše). Po schválení příspěvků, jsou sepsány smlouvy, ve 
kterých je uvedena výše,  účel a termín poukázání  příspěvku,  dále povinnosti 
příjemce předložit v daném termínu vyúčtování, postih za nedodržení povinnosti  
a další údaje. 
 
Pokyny pro vyúčtování jsou součástí Dokumentů, formulář vyúčtování, včetně 
přílohy je rovněž ke stažení na webových stránkách MO v odd. FORMULÁŘE. 
 
V Závěrečném účtu hospodaření MO Neštěmice  za  příslušný rok je uveden 
seznam organizací a výše příspěvků.  Ten je před projednáním v zastupitelstvu 
zveřejněn na webových stránkách – úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příspěvky organizacím v roce 2012

Poř. § Název organizace Částka Usnesení
číslo položka Kč ze dne

1  34 19 5222  Fotbalový klub Český Lev Neštěmice 10 000 133/12 - 16.4.2012
2  34 19 5222  TJ Mojžíř 5 000 133/12 - 16.4.2012
3  34 21 5229  JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR střed.  2, Ústí n/L 10 000 133/12 - 16.4.2012
4  32 31 5331  ZUŠ Ústí n/Labem, Neštěmice 20 000 133/12 - 16.4.2012
5  33 12 5229  Jan Beneš , Ústí n/Labem 10 000 133/12 - 16.4.2012
6  35 43 5222  Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 5, KB 5 000 133/12 - 16.4.2012
7  35 43 5222  Svaz tělesně postižených v ČR, ZO 7,Neštěmice 5 000 133/12 - 16.4.2012
8  43 79 5222  Svaz důchodců ČR, městská org. Ústí n/L 2 000 133/12 - 16.4.2012
9  35 43 5222  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, OO Ún/L 14 000 133/12 - 16.4.2012

10  55 12 5229  Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 7 000 133/12 - 16.4.2012
11  64 09 5222  Sdružená obec Baráčníků "Mladá Neštěmice" 2 000 133/12 - 16.4.2012
12  33 19 5222  ČČK Ústí nad Labem 16 000 133/12 - 16.4.2012
13  31 19 5222  YMCA MC "Broučci", Neštěmice 133/12 - 16.4.2012
14  33 19 5222  Občanské sdružení  "DOMINO" ÚnL 4 000 133/12 - 16.4.2012
15  37 41 5331  ZOO Ústí nad Labem - smlouva o adopci 10 000 133/12 - 16.4.2012
16  34 19 5222  Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem 5 000 216/12 - 18.6.2012
17  35 41 5222  DRUG-OUT Klub Ústí nad Labem 5 000  244/12 - 16.7.2012
18  31 13 5331  ZŠ Hluboká 150, Neštěmice 7 000  317/12 - 15.10.2012
19  33 12 5229  Martin Říhovský, MUSICA SEMPER VIVA, ÚnL 4 000  317/12 - 15.10.2012  

Celkem 141 000,00

13  nepodepsali smlouvu, k 30.4.2012 MC uzavřeno - usn. RMO 244/12 ze 16.7.2012 - revokace části usn. 133/12

 



 



Dobrý den, za ÚMO Střekov zasílám informaci o finančních příspěvcích (dotacích) za rok 
2012, které schválila Rada MO Střekov a jedná se o následující subjekty s tím, že je vždy 
sepsána smlouva, ve které je uveden termín (zpravidla k 30.11.), do kdy mají subjekty doručit 
na ÚMO vyúčtování, na jaký účel využili dotaci: 
Finanční příspěvky v celkové výši   64.000,00 Kč 

Žadatel   Částka v Kč 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - VHT ÚSTÍ N.L. 2 000  
SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN 3 000  
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE - 156 3 000  
T.J. Sebuzín  7 000  
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB Ústí nad Labem 5 000  
TJ Střekov, o.s  20 000  
Sbor dobrovolných hasičů Střekov  19 000  
TJ Svádov-Olšinky  5 000  
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