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Město Zákupy vyhlašuje program města Zákupy pro poskytování dotací v sociální oblasti
v roce 2022:

1. Účel a důvod podpory dotačního programu
1.1

Účelem vyhlášení dotačního programu v sociální oblasti je schválení dotace žadateli
na podporu činnosti, aktivit a zkvalitnění a rozvoj služeb v sociální oblasti
realizovaných na území města Zákupy nebo pro občany města Zákupy. Je systémem
podpory subjektům i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života občanů
města Zákupy.

1.2

Dotaci je možno poskytnout na účely související s činností v oblasti sociálních služeb
a aktivit vedoucích k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení rodin a jednotlivců,
na sociální a zdravotní preventivní programy, na podporu služeb souvisejících
s paliativní péčí, na protidrogové služby, v oblasti péče o zdravotně postižené, sociálně
handicapované občany a seniory, s cílem pomáhat těmto skupinám postupně
odstraňovat fyzické a psychické bariéry a co nejvíce je integrovat do společenství
zdravých občanů. Dotaci je možno poskytnout na celoroční činnost a služby.

1.3

Dotaci bude možno poskytnout k nákupu potřebného vybavení a materiálu pro danou
aktivitu (zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, ochranné pomůcky, hračky),
dále k úhradě nákladů na propagaci, poštovné, cestovné, nájemné, vstupné na kulturní
akce a na úhradu nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů a akcí
pro veřejnost. Prostředky lze také použít na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů.
Upřesnění podmínek bude obsahovat veřejnoprávní smlouva podepsaná zástupcem
města a žadatelem (v případě organizace zastoupeným statutárním zástupcem).

1.4

Dotace nebude poskytnuta k úhradě nákladů na pohoštění, na odměny žadatele a jeho
zaměstnanců, na nákup alkoholických nápojů a omamných látek, vč. tabákových
výrobků.

2. Celkový objem finančních prostředků
2.1

Pro rok 2022 je schválen v rozpočtu města objem finančních prostředků na dotační
program v sociální oblasti v celkové výši 60.000,- Kč.

2.2

V tomto dotačním programu může být v jednotlivém případě poskytnuta dotace
v maximální výši 20.000,- Kč.

3. Okruh způsobilých žadatelů
3.1

Žadatelem může být právnická a fyzická osoba, nestátní organizace, spolky a sdružení
působící na území města Zákupy nebo vyvíjející činnost ve prospěch města Zákupy
a jeho občanů s přihlédnutím k počtu osob, které služby využívají. Může jít
o registrované sociální služby i neregistrované služby komunitního charakteru.

3.2

Žadatel může podat pouze 1 žádost.

3.3

Žadatelem nemůže být příspěvková organizace.
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4. Podání žádosti, lhůty pro podání žádosti
4.1

Město Zákupy jako poskytovatel dotace zveřejní program na své úřední desce
způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty
pro podání žádosti. Program se zveřejňuje po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

4.2

Pro podání žádosti je stanovena lhůta od 7. března 2022 do 25. března 2022.
Rozhodné je datum doručení žádosti na podatelnu MěÚ Zákupy. Žádosti doručené
před nebo po stanoveném termínu budou vyřazeny.

4.3

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři vč. předepsaných příloh. Formulář
žádosti je zveřejněn na webových stránkách města www.zakupy.cz. Žádost musí být
úplná, musí obsahovat všechny požadované údaje a přílohy. Pokud budou údaje neúplné
je sociální a zdravotní komise oprávněna tyto žádosti z dalšího projednávání vyřadit.

4.4

Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá žadatel.

5. Vyhodnocovací proces a kritéria pro hodnocení žádosti
5.1

Vyhodnocovací proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím
rady města udělit výši dotace žadatelům. Pro posouzení žádosti v rámci dotačního
řízení je stanoven následující postup:
 kontrola formální úplnosti žádosti vč. předepsaných příloh, kterou provede
pracovnice hospodářsko-správního odboru MěÚ Zákupy,
 zaevidované žádosti posoudí členové sociální a zdravotní komise z věcného
hlediska a zpracují bodové hodnocení dle kritérií pro hodnocení, viz bod 5.2, včetně
návrhu výše dotace jednotlivým žadatelům v oblasti sociálních služeb. Navržená
dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun.

5.2

Kritéria pro hodnocení žádosti, maximální počet bodového ohodnocení:

Kritéria
Registrovaná sociální služba zařazená do základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje
Potřebnost služby, činnosti a akcí pro občany města Zákupy
Využitelnost služby nebo činnosti a akcí pro občany města Zákupy
Délka činnosti nebo aktivity na území města
Hospodárnost a adekvátnost rozpočtu, zdůvodnění položek
Jiné zdroje spolufinancování
Zdůvodnění potřebnosti služby, projektu pro město Zákupy a jeho občany
Srozumitelnost, přehlednost a výstižnost zpracování projektu
Poptávka po službě, činnostech nebo akcích a územní dostupnost
Výběr cílové skupiny a její velikost
Odborné předpoklady pro poskytování služby, činnosti a akcí,
dosavadní zkušenosti žadatele
Tradice služby, činnosti nebo akce
Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem

nejvýše bodů
50
50
30
30
50
20
100
20
30
30
50
20
20
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6. Rozhodování o žádosti
6.1 Sociální a zdravotní komise navrhne rozdělení dotací na základě získaného počtu bodů,
včetně odůvodnění, vycházejících ze stanovených kritérií. Zápis z jednání komise bude
předložen k posouzení a schválení radě města, která o žádosti rozhodne do tří měsíců
od doručení žádosti. Město Zákupy s vybranými žadateli uzavře veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace v sociální oblasti s uvedením účelovosti použití.

7. Vyúčtování dotace
7.1 Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy je žadatel povinen předložit
na předepsaném formuláři vyúčtování dotace. Vyúčtování předkládá žadatel
prostřednictvím podatelny MěÚ Zákupy a elektronicky na e-mail jindrova@mestozakupy.cz (pouze vyplněný formulář v excelu). Podmínky vyúčtování jsou uvedeny
ve veřejnoprávní smlouvě.
7.2 Vyúčtování dotace na celoroční činnost a služby žadatel předloží nejpozději v termínu
do 15. prosince 2022. Nedodržení stanoveného termínu vyúčtování je porušením
rozpočtové kázně dle § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), za které poskytovatel
příjemci uloží odvod finančních prostředků viz bod 8.3.
7.3 Vyúčtování bude obsahovat kopie dokladů prokazujících skutečné náklady žadatele
na činnost realizovanou v roce 2022 na položky specifikované ve smlouvě o poskytnutí
dotace a odpovídající schválenému účelu poskytnutí dotace.
7.4 Sociální a zdravotní komise si vyhrazuje právo kontrolovat účelnost a využití dotace.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
8.2 Žadatel bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních
materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti, že poskytovatel přispívá subjektu
na činnost nebo akci.
8.3 Neoprávněné použití finančních prostředků, tj. porušení smlouvy – účel použití
finančních prostředků, termín vyúčtování, porušení zákona, zadržení finančních
prostředků při povinnosti vrátit tuto dotaci ve stanoveném termínu, je dle zákona
o rozpočtových pravidlech, porušením rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové kázně
uloží poskytovatel příjemci odvod až do výše neoprávněně použitých nebo zadržených
finančních prostředků. Za prodlení s odvodem finančních prostředků při porušení
rozpočtové kázně je povinen příjemce příspěvku zaplatit penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.
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8.4 Program města Zákupy pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 byl
schválen Radou města Zákupy dne 26. 1. 2022 pod usn. č. 599/2022/RM a nabývá
účinnosti dnem schválení.
……………………………
Ing. Radek Lípa
starosta

…………….……..............
Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta

