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MĚSTO TURNOV  

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335  
  

  
  

 
Pravidla pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
  

Dotace může být poskytnuta na činnosti Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

na území Města Turnova. 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. Úvodní ustanovení  
  

I.a. Jedná se o neinvestiční finanční dotaci, která je poskytnuta z rozpočtu města Turnov. Cílem podpory je 

rozvoj spolkové činnosti a zlepšení podmínek pro činnost sborů, podpora kulturní a sportovní činnosti sborů 

a rozvoj práce s dětmi v oblasti požární ochrany.  
 

I.b. Důvodem podpory činnosti sborů je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně a prevenci 

před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, napomáhat vytvářet 

podmínky pro činnost s dětmi a mládeží podporou jejich osobnosti, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj 

své osobnosti jakož i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany a spoluvytvářet 

podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v daném území.  

  
II. Celkový objem finančních prostředků  
  

II.a. Celkový objem finančních prostředků vychází ze schváleného rozpočtu města Turnov na daný rok.  
 

II.b. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 25 tis. Kč.  

  
III. Způsobilí žadatelé  
 

III.a. Žadatelem může být pouze právnická osoba, která je účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo její organizační složka s právní subjektivitou (Sbor 

dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), která má ve svých stanovách jako hlavní 

činnost požární ochranu a má sídlo v územním obvodu města Turnov.     
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IV. Výzva pro podání žádosti  
 

IV.a. Výzva k podání žádostí s uvedenou lhůtou pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 

na daný kalendářní rok bude zveřejněna na webových stránkách a úřední desce města Turnov.   
 

IV.b. Výzva musí být zveřejněna nejméně 30 dnů před termínem ukončení příjmu žádostí.  

  
V. Způsob podání žádosti a lhůta pro rozhodnutí  
  

V.a. Žádosti musí být podány písemně na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu            

Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, nejpozději v den ukončení příjmu žádostí. Termín bude         

konkretizován ve výzvě pro daný rok.  
 

V.b. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat: 
 

a) vyplněný formulář žádosti, který je k dispozici na odboru správním nebo na webových stránkách 

města Turnov  

b) četnost členské základny, četnost a rozsah akcí v daném roce, spolupráce s Městem Turnov      

c) kopie dokladu o právní subjektivitě,  

d) kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci,  

e) kopie dokladu o zřízení účtu.  
 

V.c. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálním formuláři a 

obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které budou doručeny na podatelnu Městského úřadu 

Turnov. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele.  
 

V.d. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí pracovní skupina složená z místostarosty města 

Turnov, zastupitele města Turnov, velitele JPO města Turnov a vedoucího příslušného odboru. Neúplné 

žádosti a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.  
 

V.e. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti bude tato pracovní skupina hodnotit na 

základě kritérií vhodnosti projektu a následně zpracuje návrh na přidělení a výši příspěvku. Návrh na rozdělení 

příspěvku předloží na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Turnov.  

  
VI. Podmínky poskytnutí příspěvku  
 

VI.a. Na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova není právní nárok. Příspěvek se poskytuje na základě 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a žadatelem.  
 

VI.b. Z dotace nelze hradit: 
 

- platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, půjček, daní  

- ceny do tombol při plesech a zábavách,  

- dary s výjimkou věcných cen při soutěžích,  

- pohoštění, občerstvení  

- pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města  

- odměny statutárnímu zástupci a členům organizace za výkon funkce související s řízením              

organizace  

- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity  

- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)  
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VII. Kritéria hodnocení žádostí o dotaci  
  

VII.a. Písemně zpracované žádosti budou předloženy pracovní skupině k posouzení. Každý člen pracovní 

skupiny hodnotí všechny předložené žádosti.  
 

VII.b. Hodnocení předložených žádostí bude prováděno podle stanovených kritérií:  
 

• žádost obsahuje všechny náležitosti a požadované údaje    

• četnost členské základny   

• četnost a rozsah akcí v daném roce   

• spolupráce s městem Turnov a s dalšími organizacemi ve městě   

• prezentace organizace   

  

Po vyhodnocení žádostí pracovní skupina zpracuje protokol hodnocení, který bude obsahovat:  
 

• způsob hodnocení žádostí,  

• seznam vybraných žádostí včetně výše navržené dotace pro jednotlivé uchazeče, - seznam 

vyřazených a nepodpořených žádostí,  

• usnesení pracovní skupiny s výsledkem hlasování.  
 

Protokol bude podepsán všemi členy komise, kteří hodnocení prováděli.  
 

VII.c. O poskytnutí finančních příspěvků žadateli rozhoduje výhradně Zastupitelstvo města Turnov na      

základě doporučení pracovní skupiny.  
 

VII.d. Výše žádané finanční podpory nemusí být uspokojena. Finanční podpora může být v závislosti na výši 

vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města Turnov a na hodnocení projektu snížena nebo zcela 

zamítnuta. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.   
 

VII.e. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy. Finanční příspěvek se poskytne pouze na základě 

písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a lze jej použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.  
 

VII.f. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení 

Zastupitelstva města Turnov. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách města Turnov.  

  
 

VIII. Kontrola využití přidělených prostředků  
 

VIII.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení dotačního statutu a těchto pravidel. Dále 

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 příjemce (žadatel) je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční 

podklady dále těmito pravidly určené.   

  
 

IX. Vyúčtování  
 

IX.a. Příjemce (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.  
 

IX.b. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem.   
 

IX.c. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku. Termín k předkládání 

vyúčtování příspěvku je do 31.1. následující roku. Vyúčtování se předkládá do uvedeného data na 
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podatelnu Městského úřadu v obálce označené „VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU ČINNOSTI Sborů 

dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně čísla 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, kopie uzavřených pracovních smluv  

• fotografie k činnosti organizace a k podpořenému účelu   

  

IX.d. Nevyčerpaný finanční příspěvek je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování 

na účet Města Turnova.   

  

 

X. Závěrečné ustanovení  
 

X.a. Poskytnutý příspěvek 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.   
  

X.b. 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.  

  

  

 

  


