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MĚSTO TURNOV  

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335  
  

  

  

Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci  
  

Dotace jsou určeny na aktivity spojené s činností a aktivitami v oblasti zahraniční spolupráce a 

prezentace města Turnov. Poskytování se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání 

Zastupitelstva města dne 28. 3. 2019 usnesením č. 70/2019. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich 

schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen 

Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 3. 2019, a který upravuje poskytování dotací z rozpočtu města 

Turnova. 

Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

I. Všeobecná ustanovení  
 

I.a. O dotaci může požádat každá fyzická či právnická osoba trvale evidovaná na území města Turnov, 
popřípadě jiná osoba provozující svoji činnost na území města Turnov. Každý žadatel má v kalendářním 
roce právo podat požadavek na příspěvek pouze na dvě jím organizované a pořádané akce/projekty.  
Pokud jde o žadatele, který má v rámci své organizační struktury evidovány další spolky bez právní 
subjektivity, považuje se takový spolek za ten, který splňuje ustanovení předcházejícího bodu.  
 

I.b. Účel podpory:  

Příspěvek může být poskytnut na aktivity zahraniční spolupráce a prezentace města (projekty), které 

jsou primárně zaměřeny:  
 

• na reprezentaci města Turnov v zahraničí  

• na podporu spolupráce s partnerskými městy a jejich reprezentanty (spolky, sportovní oddíly, 

zájmové skupiny atd.)  

• na podporu výjimečných prezentací města v zahraničí  

I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti – Městský úřad Turnov, odbor 

školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné 

dotační oblasti dle převažujícího účelu.   
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I.d. Finančními prostředky na příslušný kalendářní rok je finanční částka určená pro tyto účely 

rozpočtem města Turnov, případně dalšími finančními prostředky.   

I.e. Komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnov na základě podkladů předložených pověřeným 

členem vedení určí alokaci prostředků určených k zajištění aktivit zahraniční spolupráce pro město 

Turnov a prostředků určených k uspokojení ostatních žadatelů.  

  

II. Žádost o poskytnutí příspěvku  
 

II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na 

odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov www.turnov.cz - 

sekce Dotace města.   

II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy:  

• popis projektu – musí obsahovat mj. popis akce, pro jakou cílovou skupinu je určen, 

předpokládaný počet lidí, kteří budou do projektu zapojeni či počet účastníků  

• rozpočet projektu – celkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, 

přehled příjmů – specifikace všech finančních zdrojů, dále vlastní podíl žadatele, popř. jiných 

subjektů   
  

II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve 

výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu – tj. zaslat na adresu Městský 

úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu Městského 

úřadu Turnov.  

II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i 

formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování.  

  

III. Posuzování a hodnocení žádostí    

III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě 

neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanované lhůty, příp. má právo žádost z 

posuzování vyřadit.   

III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky. Výši dotace navrhuje komise pro cestovní ruch a 

zahraniční vztahy Rady města Turnov jmenovaná Radou města Turnov. O výši přidělené dotace 

rozhoduje Zastupitelstvo města Turnov.   

  

IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování   

IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem.  

IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů projektu.   

IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je 

specifikován v žádosti.  Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost 

závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce.  

IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem.    
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IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování celkových nákladů projektu a poskytnuté 

dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do 60 dnů po ukončení čerpání prostředků 

(případně do 60 dnů po ukončení realizace projektu, případně v termínu stanoveném smlouvou s 

poskytovatelem dotace). Vyúčtování je nutné doručit do uvedeného data na adresu Městský úřad 

Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského 

úřadu v obálce označené: „VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE + ČÍSLO 

SMLOUVY“.   

K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží:   

• vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy)   

• kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z 

účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie 

uzavřených pracovních smluv  

• fotografie k realizovanému projektu  

• závěrečnou zprávu o projektu – zhodnocení  

  

IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování 

bankovním převodem na účet Města Turnov.   

  

V. Účetní kázeň  

V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit 

dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České 

republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a 

prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání 

předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV.  

V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v 

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

pozdějších předpisů.  

V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 

dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či 

podmínky pro poskytnutí dotace uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel 

dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno 

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

pozdějších předpisů.  

V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení 

vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců.  

  
  

VI. Závěrečné ustanovení  

Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

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

  


