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PŘÍSPĚVEK NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 
 

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže (dále jen příspěvek VADM)  byl zřízen 

v rámci schváleného rozpočtu města usnesením zastupitelstva města č. 51/2011 ze dne 24.2.2011 

jako účelový příspěvek Města Turnova. 

 

Článek 1. - Účel příspěvku 
 

Příspěvek VADM  je účelový příspěvek, který Město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory 

organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18-ti let. 

Podpořeny budou aktivity: 

- kterých se zúčastní minimálně 15 účastníků (děti, mládež) s trvalým bydlištěm v Turnově 

- které probíhají v době mimo školní vyučování, tj. ve volném čase dětí a mládeže, např. 

soutěže, sportovní hry, turnaje, závody, příměstské tábory, apod. akce. 

 

 

Článek 2. - Finanční zdroje příspěvku VADM 
 

Finanční zdroje příspěvku VADM  tvoří příděl z rozpočtu Města Turnov ve výši schválené 

usnesením zastupitelstva města v příslušném kalendářním roce. Při projednávání výše příspěvku 

VADM v rámci přípravy rozpočtu Města Turnov je přítomen člen vedení města, který zodpovídá za 

úsek školství ve své dikci. 

 

 

Článek 3. - Rozpočet příspěvku VADM 
 

1. Finanční hospodaření s příspěvkem VADM  se řídí jeho schváleným rozpočtem. 

2. Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu příspěvku 

VADM schvaluje zastupitelstvo města v rámci rozpočtových opatření. 

 

 

Článek 4. - Zásady hospodaření příspěvku VADM 

 
1. Celková poskytnutá finanční dotace na aktivity z příspěvku VADM v průběhu rozpočtového 

období nesmí přesáhnout objem rozpočtovaných finančních prostředků schválených 

zastupitelstvem města v daném období. 

2. Finanční dotace se poskytuje účelově v souladu se schváleným věcným obsahem příspěvku 

VADM. 



Článek 5. – Poskytnutí dotace z příspěvku VADM 
 

1. Výši poskytnuté dotace z příspěvku VADM  navrhuje vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Turnov, místostarosta zodpovědný za sekci školství a předseda komise pro 

výchovu a vzdělávání. Místostarosta zodpovědný za sekci školství,  předkládá ke schválení výši 

dotace  na nejbližším příštím jednání zastupitelstva Města Turnova. 

 

2. Za poskytování dotací z příspěvku VADM odpovídá vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 

městského úřadu Turnov, který je zároveň příkazcem finančních operací.  

 

3. Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence příspěvku 

VADM  a provádění převodu finančních prostředků dle dispozic. 

 

4. S dotací z příspěvku VADM  je možné nakládat pouze v souladu se schváleným věcným a 

finančním obsahem a následujícími pravidly: 

 

 Podání žádosti o dotaci z příspěvku VADM a výběrové řízení 

 

1.  Zájemci o poskytnutí dotace z příspěvku VADM musí žádat písemně na základě stanovených 

formulářů, které jsou k dispozici na Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov 

nebo na internetových stránkách Města Turnova. 

 

2. Oprávněnými žadateli o dotaci z příspěvku VADM jsou: občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a nadační fondy, fyzické osoby na území města Turnova zabývající se 

volnočasovými aktivitami dětí a mládeže  

Všichni žadatelé o poskytnutí dotace z příspěvku VADM musí splňovat tyto předpoklady: 

 mají přidělené IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) 

 vedou účetní či daňovou evidenci, případně jinou evidenci o nakládání s dotací 

 jejich dosavadní činnost je orientována na volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 

3. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z příspěvku VADM bude zveřejňována na úřední 

desce, vyhlášení musí obsahovat tyto informace:  

a) pro jaké období a pro jakou oblast je výzva vypsána 

b) termín uzávěrky příjmu žádostí 

c) jméno pracovníka, který žádosti přijímá a kontakt na tohoto pracovníka 

 

 Přidělení dotace z příspěvku VADM 

 

Přidělení dotace z příspěvku VADM  bude realizováno po schválení zastupitelstvem města a sepsání 

„Smlouvy o přidělení dotace z příspěvku VADM“ mezi žadatelem a Městem Turnov, v níž je 

definován způsob využití dotace a příslušné smluvní podmínky. 

 

 Vyúčtování a čerpání dotace z příspěvku VADM 

 

Dotace z příspěvku VADM  musí být vyúčtována dle podmínek uvedených ve Smlouvě o přidělení 

dotace z příspěvku VADM. 

 

 

 



Článek 6. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 

 
1. V případě porušení výše uvedených ustanovení upravujících hospodaření s prostředky dotace 

z příspěvku VADM  a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní 

ustanovení Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně. 

2. Tento dokument  nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Turnova s 

účinností od 1. 3. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


