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MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335  
  

   

DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV  

  
1. Preambule  

1.1. Dotační statut města Turnov upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj 

území města a potřeb jeho občanů. Jejich využití je směřováno především na sociální, sportovní a 

kulturní oblast, volný čas dětí a mládeže, obecně prospěšnou činnost a na významné akce, které 

podporují propagaci města. Zároveň budou podporovány akce vedoucí ke zlepšení kvality života 

obyvatel města v souladu s udržitelným rozvojem.   

1.2. Dotační statut města Turnov upravuje poskytování dotací v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   

1.3. Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti 

schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města pro příslušný kalendářní 

rok.  

  

2. Všeobecná ustanovení  

2.1. Dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města na účel stanovený:   

- poskytovatelem v programu pro jednotlivé oblasti podpory (tzv. programová dotace - je po 

vyhlášení uveřejněna na úřední desce města Turnov v souladu s § 10c zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; dotace se 

poskytuje na základě žádosti o dotaci, která byla schválena Zastupitelstvem města Turnov. 

Dotace se vymezuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, ve které je stanoveno období, 

kdy lze dotaci využít, specifikován účel dotace a podmínky využití této dotace a další 

náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.)  

  

- žadatelem v jeho žádosti (tzv. individuální dotace – v případě, že žadatel chce žádat o dotaci, 

jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádné programové dotace, kterou 

vyhlásilo město Turnov, pak smí předložit žádost o poskytnutí dotace, která by řešila jeho 

konkrétní potřebu. Účel dotace pak určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o 

poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž 

se žadatel právě ocitl. Město Turnov, zastoupené věcně příslušným odborem Městského 
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úřadu, je povinno takovou žádost přijmout. Pokud splňuje veškeré podmínky dané zákony č. 

250/2000 Sb., č. 128/2000 Sb., a tímto Dotačním statutem města Turnov, je povinno takovou 

žádost zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Turnov k rozhodnutí. O věcné příslušnosti 

žádosti rozhoduje tajemník úřadu a přiděluje k vyřízení příslušnému odboru. Dotace se v 

takovém případě poskytuje na základě žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy, ve které je stanoveno období, kdy lze dotaci využít a v níž je specifikován účel dotace 

a podmínky využití této dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)    

2.2. Oblasti podpory, ve kterých jsou vypisovány obvykle programové dotace, a jejich správci:   

• Kultura – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu   

• Sport – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu  

• Sociální oblast – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí  

• Volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor 

školství, kultury a sportu   

• Obnova objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov – správce 

oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu  

• Zahraniční spolupráce – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu  

• Cestovní ruch – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu  

• Obecně prospěšná činnost – správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a 

sportu  

• činnost Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – správce oblasti 

Městský úřad Turnov, odbor správní   

2.3. Pro jednotlivé oblasti podpory - programové dotace jsou zpracována pravidla, případně statut 

příslušného fondu města Turnov:  

• Statut kulturního fondu města Turnov 

• Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov (součást Statutu 

kulturního fondu města Turnov) 

• Statut sportovního fondu města Turnov  

• Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov (součást Statutu 

sportovního fondu města Turnov) 

• Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov  

• Statut fondu na podporu sociální oblasti města Turnov   

• Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnov (součást Statutu fondu na podporu sociální oblasti města Turnov) 

• Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity   

• Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost   

• Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci  

• Statut fondu pro podporu cestovního ruchu města Turnov 

• Pravidla pro podporu pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu 

města Turnov pro podporu cestovního ruchu (součást Statutu fondu na podporu cestovního 

ruchu města Turnov) 

• Statut památkového fondu města Turnov 
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• Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov (součást Statutu památkového fondu města Turnov) 

• Pravidla pro poskytování dotací na činnost Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska  

2.4. Programové dotace pro jednotlivé oblasti podpory jsou vyhlašovány v souladu s § 10c zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ustanovení § 10c se nevztahuje na dotace individuální.   

2.5. Na přidělení programové a individuální dotace není právní nárok.  

2.6. V rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace nesmí být kalkulován zisk.  

2.7. Dotace nemůže být poskytnuta na úhradu pokut, penále a plateb sankčního charakteru, dále na 

splátky půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy 

pohledávek, manka a škody včetně výdajů příjemce, které nelze účetně doložit.  

   

3. Okruh žadatelů   

3.1. Pokud není stanoveno pravidly pro poskytování dotace na danou oblast podpory jinak, může se o 

dotaci ucházet právnická osoba nebo fyzická osoba (starší 18 let).  

3.2. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli 

dotace, organizacím zřízeným městem Turnov, vůči orgánům veřejné správy České republiky, 

zdravotním pojišťovnám, Evropské unii nebo některému z jejích členských států a orgánům, které 

poskytují finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dotace nebudou 

poskytnuty ani žadateli, který se nachází v úpadku nebo jím byl podán insolvenční návrh či bylo vůči 

němu vydáno rozhodnutí o úpadku – ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů.  

3.3. Žadatel musí být oprávněn provozovat činnost, související s projektem, na který má být poskytnuta 

dotace, není-li v pravidlech pro danou oblast podpory uvedeno jinak.  

3.4. O poskytnutí dotace nemůže žádat organizace zřizovaná městem Turnov.  

  

4. Podmínky účasti   

4.1. Výzva k otevření programové dotace pro jednotlivé oblasti podpory je vždy zveřejněna 

poskytovatelem dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Žadatel má možnost se přihlásit do otevřených programových dotací, a to doručením žádosti o 

poskytnutí dotace a povinných příloh:  

a) žadatelem, příp. jeho zástupcem vyplněný formulář „Žádost o dotaci z rozpočtu města Turnov“  

b) kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele  

- je-li žadatelem právnická osoba, pak kopie stanov, zakládací listiny, doklad o přidělení IČ apod.  

- je-li žadatelem fyzická osoba, pak kopii občanského průkazu a je-li tato fyzická osoba 

podnikatelem, pak doklad o přidělení identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.   

c) kopie dokladu o zřízení či o existenci účtu, který vlastní žadatel  
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d) kopie dokladu o oprávnění zástupce jednat jménem žadatele (doklad o jmenování či volbě, 

plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele)  

e) čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků   

f) přílohy, které vyžadují pravidla pro poskytování dotací pro danou oblast podpory    

4.3. Žádost, včetně všech povinných příloh je třeba doručit nejpozději v den uzávěrky termínu pro 

podávání žádostí (rozhodující je datum razítka poštou odeslané žádosti nebo datum razítka podatelny). 

Datum uzávěrky příjmu žádostí je uvedeno ve výzvě. Řádné vyplněné žádosti, včetně povinných příloh 

musí být zaslány na adresu: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo budou 

žadatelem doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu Turnov s adresou tamtéž. Podání žádosti 

je možné učinit i prostřednictvím datových schránek (datová schránka města Turnov ISDS: vehbxe9). 

Takové podání je třeba opatřit zaručeným elektronickým podpisem (dle zvláštního právního předpisu) 

žadatele, příp. osobou pověřenou jednat za žadatele.  

4.4. Důvodem k vyřazení žádosti o poskytnutí dotace z posuzování je její nedodání na předepsaném 

formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů u programových dotací či formálních 

náležitostí žádosti. Administrativní neúplnost žádosti, její obsahová a věcná nesprávnost mohou být 

také důvodem k vyřazení.  

4.5. Lhůta pro podání žádosti pro programové dotace je uvedena v příslušné výzvě konkrétní 

programové dotace, spolu s potřebnými náležitostmi, jejichž splnění umožňuje žadateli, aby jeho 

žádost byla projednána.   

4.6. Na jeden účel/projekt může žadatel žádat pouze v rámci jedné programové dotace.   

  

5. Posuzování žádostí  

5.1. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí nejprve správce dané oblasti podpory.  

5.2. Žádosti, které splní formální a administrativní požadavky, posoudí příslušná odborná komise Rady 

města Turnov, popř. orgán, který je k tomu oprávněn dle statutu konkrétního fondu nebo pravidel pro 

poskytování dotací pro danou oblast podpory. O přidělení dotace či o zamítnutí žádosti rozhodne na 

svém jednání Zastupitelstvo města Turnov.    

5.3. Výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci budou zveřejněny na internetových stránkách 

www.turnov.cz – sekce Dotace města, v souladu se zákonnými lhůtami vyplývajícími ze zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

6. Kritéria pro hodnocení žádosti  

6.1. Kritéria pro hodnocení žádostí jsou podrobně upravena pravidly pro poskytování dotací pro danou 

oblast podpory.  

6.2. Návrh na výši dotace či žadatelem požadovanou finanční částku (dotaci) může příslušná odborná 

komise Rady města Turnov, popř. orgán, který je k tomu oprávněn dle statutu konkrétního fondu nebo 

pravidel pro poskytování dotací pro danou oblast podpory, s odůvodněním upravit a po zdůvodnění 

předložit k jednání Zastupitelstvu města Turnov.   

6.3. Výši dotace může Zastupitelstvo města Turnov upravit bez odůvodnění.   

http://www.turnov.cz/
http://www.turnov.cz/
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7. Poskytnutí dotace  

7.1. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Turnov se poskytují po schválení žádosti žadatele o dotaci, a 

to na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem. Tato smlouva je následně 

zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7.2. Ve veřejnoprávní smlouvě má poskytovatel dotace možnost vymezit podmínky, jejichž porušení 

bude považováno za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 

odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků.   

7.3. Dotace se poukazují výhradně bezhotovostním převodem na účet žadatele v termínu stanoveném 

ve smlouvě mezi Městem Turnov a žadatelem.  

7.4. Dotace je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, který je definován 

ve smlouvě mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace. Náklady, které nelze z dotace hradit, 

jsou specifikované v pravidlech pro poskytování dotací pro danou oblast podpory.   

7.5. Příjemce je povinen uvést ve všech materiálech použitých k realizaci a propagaci projektu tento 

text: „Projekt je realizován za finanční podpory města Turnov“. K tomuto textu bude připojeno městské 

logo, které lze vyžádat u správce pro danou oblast podpory a je k dispozici na webových stránkách 

města Turnov www.turnov.cz – sekce Dotace města.  V případě nesplnění tohoto požadavku bude 

žadatel povinen dotaci vrátit v plné výši poskytovateli. Pravidla další publicity jsou uvedena buď v 

pravidlech pro poskytování dotací pro danou oblast podpory, příp. budou součástí veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, kterou uzavře poskytovatel dotace s žadatelem-příjemcem dotace. 

7.6. Podmínkou pro poskytnutí dotace je uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov (uvedené v bodě 7.1.) nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy o poskytnutí dotace 

rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov.   

 

8. Sankce za porušení povinností příjemce dotace  

8.1. V případě, že příjemce nedodrží body 7.4. nebo 7.5. či další povinnosti, ustanovené veřejnoprávní 

smlouvou o poskytnutí dotace, kterou uzavře s poskytovatelem dotace, je poskytovatel dotace 

oprávněn požadovat nápravu takového jednání příjemce dotace, příp. je poskytovatel dotace oprávněn 

požadovat vrácení poskytnuté dotace nebo její části.  

  

9. Závěrečná zpráva a vyúčtování   

9.1. Příjemce dotace je povinen předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování 

poskytnuté dotace nejpozději ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanoví žadateli ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl 

realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.  

9.2. Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha obsahující propagační materiály, které byly použity 

k realizaci a propagaci projektu.  

9.3. Vyúčtování čerpání dotace se provádí pouze na předepsaném formuláři „Vyúčtování dotace z 

rozpočtu města Turnov“ a musí obsahovat přehled výdajů (nákladů) hrazených z dotace. Obsah 

vyúčtování je upraven v pravidlech pro poskytování dotace pro danou oblast podpory.   

http://www.turnov.cz/
http://www.turnov.cz/


6  

  

9.4. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění. Příslušné orgány města jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, provádět kontroly dodržení účelu a 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána. Příjemce je povinen v termínu určeném 

městem strpět kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění.   

9.5. V případě, že poskytovatelem dotace bude shledán nedostatek ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve smyslu porušení 

rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn postupovat podle bodu 8. tohoto dotačního statutu.  

  

10. Závěrečné ustanovení   

10.1. Dotační statut města Turnov je schválený Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 3. 2019, 

usnesením č. 70/2019 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení.   
 

10.2. Změny v Dotačním statutu města Turnov schvaluje Zastupitelstvo města Turnov.   

  

  

Ing. Tomáš Hocke, starosta  

  

  

  

  

  


