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Zásady dotačního programu II 
Grantový program na podporu sportu pro rok 2015

1. Grantový program na podporu sportu (dále jen grantový program) je dotačním programem
zaměřeným na finanční podporu:
- sportovní činnosti, aktivit a reprezentace (dále jen sportovní činnosti);

- organizace sportovních akcí;

- provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich vybavení (dále jen 
provozu sportovních zařízení);

- projektů v oblasti sportu.

Objem finančních prostředků grantového programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova v rámci rozpočtu pro rok 2015.

2. Finanční podpora sportu se realizuje formou poskytnutí dotace (finanční částky) 
z rozpočtu statutárního města Přerova příjemci na základě podané žádosti o finanční 
podporu. 

3. Vyhlášení grantového programu, schválené Zastupitelstvem města Přerova, se realizuje
formou výzvy statutárního města Přerova k předkládání žádostí o finanční podporu
ve stanoveném termínu. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu se zveřejní
na úřední desce Magistrátu města Přerova, na webových stránkách statutárního města
Přerova a dále způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat 
finanční podporu.

4. Žadatelem o finanční podporu mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým 
pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova, které nemají vůči 
statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným žádné 
závazky po lhůtě splatnosti.

5. Žádat lze o finanční podporu sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu
sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu, která / který je realizována / realizován na 
území statutárního města Přerova nebo která / který je pro statutární město Přerov a jeho 
občany přínosem a zároveň která/který je realizována/realizován v období od 01.01.2015
do 31.12.2015. 

6. Jeden žadatel může podat neomezený počet žádostí.

7. Příjemce přímé podpory v oblasti sportu pro rok 2015 nemůže žádat o finanční podporu 
v rámci grantového programu pro rok 2015 na realizaci shodné sportovní činnosti / orga-
nizaci shodné sportovní akce / realizaci shodného provozu sportovního zařízení / realizaci 
shodného projektu v oblasti sportu.

8. Žadatel předkládá písemnou žádost o finanční podporu na předepsaném formuláři           
se všemi požadovanými přílohami (viz příloha č. 1) ve stanoveném termínu. Obálku 
žadatel označí „Grantový program na podporu sportu“.  
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9. Žadatel si může formulář žádosti o finanční podporu včetně všech povinných příloh
stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Odboru 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru.

Stahuje-li žadatel formulář žádosti o finanční podporu a povinné přílohy z webových 
stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění pod sankcí vyřazení žádosti 
o finanční podporu z dalšího projednávání a posuzování.

Vyplnění žádosti o finanční podporu a ostatní náležitosti grantového programu mohou 
žadatelé konzultovat na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, 
ul. Smetanova 7, kontaktní osoba – Miroslav Lakomý, telefon: 581 268 714, e-mail: 
miroslav.lakomy@prerov.eu.

10. Na žádosti o finanční podporu odevzdané po stanoveném termínu se nebere zřetel.

11. Administrátorem žádostí o finanční podporu je Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu 
města Přerova. 

12. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných 
orgánech.

13. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o finanční podporu (tj. řádně 
vyplněné žádosti o finanční podporu doložené se všemi řádně vyplněnými povinnými 
přílohami).

V případě neúplnosti žádosti o finanční podporu administrátor vyzve žadatele k doplnění 
žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 dnů ode dne výzvy administrátora, žádost     
o finanční podporu se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se v případě 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné podpory nebo 
podpory de minimis. V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace by byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve 

smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6),
b)    v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis,

c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 
zamýšlené podpory de minimis.

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře de 
minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení č. 1407/2013) 
platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu podniku, nesmí 
v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční 
nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné období je 
definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního období 
používaného příjemcem). 
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Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat za podporu 
de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat a zajistit před 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím Oddělení právního Odboru 
vnitřní správy Magistrátu města Přerova prověření možnosti poskytnout veřejnou podporu 
podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti o poskytnutí dotace 
k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí.

14. Jednotlivé žádosti o finanční podporu se posuzují dle následujících kritérií. Přihlíží se 
zejména:
 k souladu sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního zaří-

zení / projektu v oblasti sportu s cíli grantového programu a Strategického plánu 
ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova;

 ke splnění povinností žadatele vyplývajících ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených 
mezi statutárním městem Přerovem a žadatelem v roce 2014 a platební kázni žadatele 
vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným právnickým 
osobám;  

 ke kvalitě zpracování celkového popisu a předpokládaného rozpočtu sportovní 
činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního zařízení / projektu v oblasti 
sportu;

 k předpokládaným nákladům sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu 
sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu a reálnosti a věrohodnosti těchto 
předpokládaných nákladů;

 ke spolufinancování sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportov-
ního zařízení / projektu v oblasti sportu z jiných zdrojů;

 k přínosu, významu sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportov-
ního zařízení / projektu v oblasti sportu, zejména s ohledem na mládež;

 k udržitelnosti sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního 
zařízení / projektu v oblasti sportu.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu sportovní činnosti se dále posuzují dle těchto 
kritérií:
 velikost a členění členské základny (např. dle věkových kategorií);

 výše členských příspěvků hráčů, členů a funkcionářů;

 počet a druhy soutěží dle věkových, příp. jiných kategorií;

 úspěchy v soutěžích;

 sportovní úroveň (rekreační, zájmová, výkonnostní, vrcholová) v rámci ČR, příp. na 
mezinárodní úrovni;

 popularita a tradice sportu v Přerově;

 reprezentace statutárního města Přerova.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu provozu sportovního zařízení se dále posuzují 
dle těchto kritérií:
 velikost sportovního zařízení;

 víceúčelovost a rozsah užití sportovního zařízení.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu organizace sportovní akce se dále posuzují dle 
těchto kritérií:
 předpokládaný počet účastníků akce;

 reference o sportovní akci (jedná-li se o opakovanou akci).
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15. Poskytnutá podpora je ryze účelová. 

Finanční podporu lze použít na náklady položek sportovní činnosti / organizace sportovní 
akce / provozu sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu, které jsou stanoveny 
statutárním městem Přerovem a které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015
do 31.12.2015 viz příloha č. 5

16. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů: 

U sportovní činnosti mládeže do 18 let – 10 % z celkových nákladů sportovní činnosti 
mládeže do 18 let, na jejichž položky se přímá podpora poskytuje. Při výši dotace do 
1 mil. Kč – 20 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů sportovní
činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního zařízení / projektu v oblasti 
sportu, na jejíž položky / na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora 
poskytuje. Při výši dotace nad 1 mil. Kč – 30 % z celkových (investičních 
i neinvestičních) nákladů sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu 
sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu, na jejíž položky / na jehož položky / na 
jejichž položky se finanční podpora poskytuje.

17. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

18. O poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory
rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. 
O rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne jeho 
zasedání.
Důvody neposkytnutí podpory se žadateli nesdělují.

19. Finanční podpora se příjemci poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Je-li 
poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději však 
následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 
smlouvy Oddělení právnímu Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, které 
provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí být 
provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de 
minimis.

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5.

Přílohy č. 1 - 6



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Žádost o finanční podporu   
v oblasti sportu  
na rok 2015

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

1.3. Právnická osoba

IČ:

Sídlo:

Statutární orgán (osobní jméno, příjmení):

Telefon:

1.2. Fyzická osoba - podnikající

e-mail:

1.1. Fyzická osoba nepodnikající

Osobní jméno, příjmení:

Datum narození:

webové stránky:

Bytem:

Telefon:

e-mail: 

webové stránky:

Název / obchodní firma:

Grantový program statutárního města Přerova

Osobní jméno, příjmení, odlišující  

dodatek nebo další označení:

IČ:

Místo podnikání:

1. Žadatel o finanční podporu

webové stránky:

Telefon:

e-mail: 



Cílová skupina uživatelů: 

(např. děti, mládež, senioři)

                                             osobní jméno, příjmení, podpis a razítko žadatele - fyzické osoby podnikající

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

2. Údaje o sportovní činnosti / organizaci sportovní akce / provozu 

    sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu*), na kterou / který / které 

    žádáte dotaci                                                                      
*) nehodící se škrtněte

Označení sportovní činnosti / sportovní 

akce / provozu sportovního zařízení*) / 

projektu v oblasti sportu**), 

na kterou / který / které žádáte dotaci:
*) u označení sportovního zařízení uveďte i údaje 

   z katastru nemovitostí - např. budova č.p. ... 

   na p.č. ... v k.ú. ..., pozemek p.č. ... v k.ú. ... 

**) nehodící se škrtněte 

Předpokládaný počet uživatelů: 

Místo a termín (od - do) realizace:

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

Požadovaná dotace v Kč:

Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

                                                                        osobní jméno, příjmení a podpis statutárního 
                                                                zástupce/statutárních zástupců žadatele - právnické osoby 
                                                                                a razítko žadatele - právnické osoby

Předpokládané finanční zdroje 

v částkách v Kč

na předpokládaných celkových 

nákladech:

(např. vlastní zdroje 100.000 Kč, dotace 

od statutárního města 

Přerova 10.000 Kč, dotace od 

Olomouckého kraje 10.000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné
pro posouzení žádosti.

                                                    osobní jméno, příjmení a podpis žadatele - fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

V ……………......……….. dne ……….…………..



                                                                                                                                Příloha č. 1 

Povinné přílohy žádosti o finanční podporu:

1. Celkový popis sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního 
zařízení / projektu v oblasti sportu, na kterou / který / které žádáte dotaci dle násle-
dujícího obsahu:

 popis sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního zařízení / 
projektu v oblasti sportu, na kterou / který / které žádáte dotaci. 
(Při popisu sportovní činnosti uveďte velikost a členění členské základny (např. dle 
věkových kategorií); výši členských příspěvků hráčů, členů a funkcionářů; počet a druhy 
soutěží dle věkových, příp. jiných kategorií; úspěchy v soutěžích; sportovní úroveň 
(rekreační, zájmová, výkonnostní, vrcholová) v rámci ČR, příp. na mezinárodní úrovni.
Při popisu provozu sportovního zařízení uveďte velikost, víceúčelovost a rozsah užití 
sportovního zařízení.)
K uvedenému popisu lze přiložit reference o sportovní činnosti / organizaci sportovní akce

/ provozu sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu.

 zdůvodnění a cíle realizace sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu 
sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu;

 cílová skupina uživatelů sportovní činnosti / sportovní akce / provozu sportovního 
zařízení / projektu v oblasti sportu (popište všechny cílové skupiny, kterým realizace
sportovní činnosti / sportovní akce / provozu sportovního zařízení / projektu v oblasti 
sportu přinese přímý i nepřímý užitek);

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 
stanovených cílů sportovní činnosti / sportovní akce / provozu sportovního zařízení /
projektu v oblasti sportu);  

 partneři sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního zaří-
zení / projektu v oblasti sportu (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční 
spolupráce apod. ...);

 realizační tým sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu sportovního 
zařízení / projektu v oblasti sportu (uveďte, kdo bude sportovní činnost / sportovní akci 
/ provoz sportovního zařízení / projekt v oblasti sportu realizovat a zajišťovat);

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný).

2. Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti / organizace sportovní akce / provozu
sportovního zařízení / projektu v oblasti sportu, na kterou / který / které žádáte 
dotaci dle přílohy č. 2A, 2B 

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o finanční podporu

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 
nahradit výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu);

kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu 
spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;



b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;

c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizova-
telské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace 
nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu;

d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;

e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 
k podnikání;

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 
z obchodního rejstříku;

g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 
orgánu organizace;

h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 
č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu 
(zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu 
církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu 
o statutárním orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 
společností, evidovaných právnických osob,

i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 
pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 
orgánu. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

V případě, že se jedná o žadatele, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, bude mu 
dotace poskytnuta v hotovosti. Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí 
podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 
běžného účtu.

5. Kopie platného dokladu o vlastnictví sportovního zařízení v případě žádosti 
o přidělení dotace na provoz tohoto zařízení

Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není 
vlastníkem sportovního zařízení, předkládá i kopii platného dokladu o právu žadatele užívat 
toto zařízení.

6. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

7. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4

8. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6 

Vyžaduje se, pokud administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude 
poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora de minimis.



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

*) nehodící se škrtněte.              

a ostatních položek činnosti / organizace akce / projektu žadatele, na které statutární město Přerov fin. podporu neposkytuje. 

(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů minimálně 10 % 

z jiných zdrojů - při sportovní činnosti mládeže do 18 let, minimálně 20 % z jiných 

zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů - při výši dotace 
nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

statutárního zástupce:
Podpis 

Název žadatele o finanční podporu:

Celkové předpokládané náklady sportovní činnosti/organizace akce/projektu v oblasti  

sportu*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem.**)

nebo vypůjčeného sportovního zařízení …
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na zdravotní službu při organizaci akce

Celkem v Kč:

ceny pro účastníky jednorázové sportovní akce

náklady na výsledkový servis při organizaci závodu

vstupní a licenční poplatky, startovné)

v pracovněprávních vztazích včetně zákonných   

odvodů, nebo na odměny a plnění trenérům

soutěžní příspěvky (tj. vklady do soutěží a turnajů,  

příjemce, kteří konají pro příjemce práci na základě

vyplývající z právních vztahů

doprava příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců

náklady na rozhodčí (tj. na odměny na činnosti 

rozhodčích, jízdné, stravné, nocležné)

mzdy, platy a odměny trenérů za práce konané   

pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných ... 
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

sportovního náčiní, nářadí, oblečení vč. obutí),

náklady spojené s užíváním sportovního zařízení

ve výpůjčce (tj. náklady na teplo, elektr. energii, plyn,

tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou ... 
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

s výjimkou pořízení vybavení prostřednictvím leasingu

pořízení a údržba vybavení (tj. pořízení a údržba

náklady na údržbu a opravy pronajatého

nájemné sportovního zařízení včetně nákladů spojených

s užíváním tohoto předmětu nájmu (tj. nákladů 

na které lze finanční podporu 
statutárního města Přerova použít

na teplo, elektr. energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, ... 
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

nákladů žadatele o finanční  
podporu na jednotlivé 

podporu jejím plátcem
v Kč

podporu jejím plátcem
v Kč

použitá na jednotlivé
nákladové položky bez

DPH, je-li žadatel o finanční
nákladové položky bez

DPH, je-li žadatel o finanční

Příloha č. 2A

sportovní činnosti / organizace sportovní
akce / projektu v oblasti sportu,*)

Předpokládaný rozpočet sportovní činnosti / organizace sportovní 

je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

Předpokládaná výše dotace100 % předpokládaných Jednotlivé nákladové položky

akce / projektu v oblasti sportu*) na rok 2015 bez DPH, 

statutárního města Přerova

Razítko žadatele
o finanční podporu:

**) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze fin. podporu statutárního města Přerova použít        



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

    a ostatních položek provozu sportovního zařízení, na které statutární město Přerov fin. podporu neposkytuje. 

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných 

*) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze fin. podporu statutárního města Přerova použít        

Razítko žadatele

provozu sportovního zařízení, nákladů žadatele o finanční  statutárního města Přerova
Předpokládaná výše dotace

Příloha č. 2B 

Předpokládaný rozpočet provozu sportovního zařízení na rok 2015

bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

na které lze finanční podporu podporu na jednotlivé použitá na jednotlivé
statutárního města Přerova použít nákladové položky bez nákladové položky bez

DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční
podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem

v Kč v Kč

náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii,  

plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, 

svoz odpadu, spojené s vlastnictvím a užíváním

uvedeného sportovního zařízení  

nájemné uvedeného sportovního zařízení včetně   

nákladů spojených s užíváním tohoto předmětu 

nájmu (tj. nákladů na teplo, elektrickou energii, plyn, 

tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou 

hrazené přímo dodavateli nebo pronajímateli

vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, opotřebení

majetku, úklid a správcovství předmětu nájmu)

náklady spojené s užíváním uvedeného

sportovního zařízení ve výpůjčce (tj. náklady na teplo,

elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné,  

srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu

materiálu, opotřebení majetku, úklid a správcovství

předmětu výpůjčky), hrazené přímo dodavateli

nebo půjčiteli

náklady na údržbu a opravy uvedeného

sportovního zařízení včetně pořízení nebo užívání 

uvedeného sportovního zařízení

rekonstrukce, modernizace, zhodnocení pozemku 

techniky související s údržbou a opravami 

zhodnocení uvedeného sportovního zařízení 

investičního charakteru (technická zhodnocení,

Název žadatele o finanční podporu:

investičního charakteru) 

statutárního zástupce:

za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem.*)
(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů 
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných

Celkové předpokládané náklady provozu sportovního zařízení 

o finanční podporu:

Celkem v Kč:

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

Podpis 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých 
níže uvedených osobních údajů statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, 
a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí 
dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat předmětné dokumenty podle 
předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení 
je předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, 
a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu po dobu uvedenou 
v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
-   Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                          trvalý pobyt a podpis žadatele



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele - fyzickou osobu podnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 
-   Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………

                                                                                  osobní jméno, příjmení, odlišující dodatek 
                                                                                  nebo další označení, IČ, místo podnikání,                           
                                                                                                podpis a razítko žadatele 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,           

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
-Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             
                                                                                       název/obchodní firma, IČ, sídlo,
                                                                             osobní jméno, příjmení, podpis statutárního
                                                                          zástupce /statutárních zástupců žadatele  
                                                                                       a razítko navrhovaného žadatele                      

** uveďte název/obchodní firmu navrhovaného žadatele 



Příloha č. 4

Zproštění mlčenlivosti

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 
 ze psů
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:
 pokut
 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 
daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci grantového 
programu na rok 2015.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                             …………………………………
                                                                                                                   podpis

* fyzická osoba nepodnikající uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a podpis,

fyzická osoba podnikající uvede osobní jméno a příjmení, odlišující dodatek nebo další 
označení, IČ, místo podnikání, podpis a razítko,

právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, sídlo, osobní jméno, příjmení, podpis 
statutárního zástupce / statutárních zástupců právnické osoby a razítko.
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Zásady dotačního programu II 
Grantový program na podporu v oblasti sociální

pro rok 2015

1. Grantový program na podporu v oblasti sociální (dále jen grantový program) je dotačním 
programem zaměřeným na finanční podporu:
- činnosti a zájmových aktivit neziskových organizací poskytujících pomoc a podporu 

občanům za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení;

- provozu neziskových organizací působících v oblasti sociální;

- účasti nebo organizace akce v oblasti sociální;

- projektu v oblasti sociální.

Objem finančních prostředků grantového programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova v rámci rozpočtu pro rok 2015.

2. Finanční podpora v oblasti sociální se realizuje formou poskytnutí dotace (finanční 
částky) z rozpočtu statutárního města Přerova příjemci na základě podané žádosti 
o finanční podporu. 

3. Vyhlášení grantového programu, schválené Zastupitelstvem města Přerova, se realizuje 
formou výzvy statutárního města Přerova k předkládání žádostí o finanční podporu 
ve stanoveném termínu. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu se zveřejní
na úřední desce Magistrátu města Přerova, na webových stránkách statutárního města 
Přerova a dále způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat 
finanční podporu.

4. Žadatelem o finanční podporu mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým 
pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova i se sídlem (trvalým 
pobytem) mimo území statutárního města Přerova, které poskytují služby přerovským 
občanům a nemají vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným 
nebo založeným žádné závazky po lhůtě splatnosti.

5. Žádat lze o finanční podporu činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / 
projektu v oblasti sociální, která/který je realizována/realizován na území statutárního 
města Přerova nebo která/který je pro statutární město Přerov a jeho občany přínosem 
a zároveň která/který je realizována/realizován v období od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

6. Jeden žadatel může podat neomezený počet žádostí.

7. Příjemce přímé podpory v oblasti sociální pro rok 2015 nemůže žádat o finanční podporu 
v rámci grantového programu pro rok 2015 na realizaci shodné činnosti / realizaci 
shodného provozu / organizaci shodné akce / účast na shodné akci / realizaci shodného 
projektu v oblasti sociální.

8. Žadatel předkládá písemnou žádost o finanční podporu na předepsaném formuláři 
se všemi požadovanými přílohami (viz příloha č. 1) ve stanoveném termínu. Obálku 
žadatel označí „Grantový program na podporu v oblasti sociální“.  
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9. Žadatel si může formulář žádosti o finanční podporu včetně všech povinných příloh 
stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Odboru 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru. 

Stahuje-li žadatel formulář žádosti o finanční podporu a povinné přílohy z webových 
stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění pod sankcí vyřazení žádosti 
o finanční podporu z dalšího projednávání a posuzování.

Vyplnění žádosti o finanční podporu a ostatní náležitosti grantového programu mohou 
žadatelé konzultovat na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, 
ul. Smetanova 7a, kontaktní osoba – Bc. Lenka Ulehlová, tel. 581 268 791, e-mail: 
lenka.ulehlova@prerov.eu a žádosti o finanční podporu odevzdané po stanoveném 
termínu se nebere zřetel.

10. Administrátorem žádostí o finanční podporu je Odbor sociálních věcí a školství
Magistrátu města Přerova.

11. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných 
orgánech. 

12. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o finanční podporu (tj. řádně 
vyplněné žádosti o finanční podporu doložené se všemi řádně vyplněnými povinnými 
přílohami).

V případě neúplnosti žádosti o finanční podporu administrátor vyzve žadatele k doplnění 
žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 dnů ode dne výzvy administrátora, žádost 
o finanční podporu se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se v případě 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné podpory nebo 
podpory de minimis. V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace by byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve 

smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6),
b) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis,

c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 
zamýšlené podpory de minimis.

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře de 
minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení č. 1407/2013) 
platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu podniku, nesmí 
v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční 
nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné období je 
definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního období 
používaného příjemcem). 
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Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat za podporu 
de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat a zajistit před 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím Oddělení právního Odboru 
vnitřní správy Magistrátu města Přerova Přerova prověření možnosti poskytnout veřejnou 
podporu podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti o poskytnutí 
dotace k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí.

13. Jednotlivé žádosti o finanční podporu se posuzují dle následujících kritérií:
 cílová skupina spadá do sociální a sociálně zdravotní oblasti;

 žadatel poskytuje sociální služby zejména pro občany statutárního města Přerova;

 splnění povinností žadatele vyplývající ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi 
statutárním městem Přerovem a žadatelem v roce 2014 a platební kázeň žadatele vůči 
statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným právnickým osobám;

 přínos, význam činnosti, provozu, organizace akce, účasti na akci, projektu v oblasti 
sociální;

 udržitelnost činnosti, provozu, akce a projektů v oblasti sociální;

 velikost členské základny;

 počet členů žadatele zúčastněných na akci;

 žadatel vyvíjí aktivní činnost a prezentuje ji na veřejnosti (např. webové stránky, 
INFO – Centrum přednášky ....).

14. Poskytnutá podpora je ryze účelová. 

Finanční podporu lze použít na náklady položek činnosti / provozu / organizace akce / 
účasti na akci / projektu v oblasti sociální, které jsou stanoveny statutárním městem 
Přerovem a které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
Viz příloha č. 5

15. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů: 

Při výši dotace do 1 mil Kč – 20 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů 
činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / projektu v oblasti sociální, na jejíž 
položky / na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora poskytuje. Při výši 
dotace nad 1 mil Kč – 30 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů činnosti / 
provozu / organizace akce / účasti na akci / projektu v oblasti sociální, na jejíž položky / 
na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora poskytuje.  

16. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

17. O poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. 
O rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne jeho 
zasedání.
Důvody neposkytnutí podpory se žadateli nesdělují.

18. Finanční podpora se příjemci poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Je-li 
poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději však 
následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 
smlouvy Oddělení právnímu Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, které 
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provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí 
být provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de 
minimis.

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5.

Přílohy č. 1 - 6



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Žádost o finanční podporu   
v oblasti sociální  
na rok 2015

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

1.3. Právnická osoba

IČ:

Sídlo:

Statutární orgán (osobní jméno, příjmení):

Telefon:

1.2. Fyzická osoba - podnikající

e-mail:

1.1. Fyzická osoba nepodnikající

Osobní jméno, příjmení:

Datum narození:

webové stránky:

Bytem:

Telefon:

e-mail: 

webové stránky:

Název / obchodní firma:

Grantový program statutárního města Přerova

osobní jméno, příjmení, odlišující  

dodatek nebo další označení:

IČ:

Místo podnikání:

1. Žadatel o finanční podporu

webové stránky:

Telefon:

e-mail: 



Cílová skupina uživatelů: 

(např. děti, mládež, senioři, zdravotně 

postižení apod.)

                                             osobní jméno, příjmení, podpis a razítko žadatele - fyzické osoby podnikající

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

2. Údaje o činnosti / provozu / organizaci akce / účasti na akci / projektu 

    v oblasti sociální *), na kterou / který / které žádáte dotaci                                                
*) nehodící se škrtněte

Označení činnosti / provozu / akce / 

projektu *), 

na kterou / který / které žádáte dotaci: 
*) nehodící se škrtněte 

pozn. při žádosti o podporu na provoz

nemovitosti uveďte zde i údaje k této nemovitosti

z katastru nemovitostí - např. budova č.p. ... 

na p. č. ... v k. ú. ..., pozemek p. č. ... v k. ú. ... 

Předpokládaný počet uživatelů: 

Místo a termín (od - do) realizace:

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

Požadovaná dotace v Kč:
Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

                                                                       osobní jméno, příjmení a podpis statutárního 
                                                                zástupce/statutárních zástupců žadatele - právnické osoby 
                                                                                a razítko žadatele - právnické osoby

Předpokládané finanční zdroje 

v částkách v Kč

na předpokládaných celkových 

nákladech:

(např. vlastní zdroje 100.000 Kč, dotace 

od statutárního města 

Přerova 10.000 Kč, dotace od 

Olomouckého kraje 10.000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné
pro posouzení žádosti.

                                                    osobní jméno, příjmení a podpis žadatele - fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

V ……………......……….. dne ……….…………..



                                                                                                                                  Příloha č. 1

Povinné přílohy žádosti o finanční podporu:

1. Celkový popis činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / projektu 
v oblasti sociální, na kterou / který / které žádáte dotaci dle následujícího obsahu:

 popis činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / projektu v oblasti 
sociální, na kterou / který / které žádáte dotaci;

 zdůvodnění a cíle realizace činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / 
projektu v oblasti sociální;

 cílová skupina uživatelů činnosti / provozu / akce / projektu v oblasti sociální (popište 
všechny cílové skupiny, kterým činnost / provoz / akce / projekt v oblasti sociální přinese 
přímý i nepřímý užitek);

 počet a charakteristika účastníků akce (při žádosti o dotaci na organizaci akce / účast 
na akci);

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 
stanovených cílů činnosti / provozu / akce / projektu v oblasti sociální);  

 partneři činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / projektu v oblasti 
sociální (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční spolupráce apod. ...);

 realizační tým činnosti / provozu / organizace akce / projektu v oblasti sociální
(uveďte, kdo bude projekt realizovat a zajišťovat);

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný).

2. Předpokládaný rozpočet činnosti / provozu / organizace akce / účasti na akci / 
projektu v oblasti sociální, na kterou / který / které žádáte dotaci dle přílohy č. 2A, 
2B a 2C

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o finanční podporu

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 
nahradit výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu);

kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu 
spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;

b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;

c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizova-
telské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace 
nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu;

d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;

e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 
k podnikání;

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 
z obchodního rejstříku;

g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 
orgánu organizace;



h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 
č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu 
(zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu 
církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu 
o statutárním orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 
společností, evidovaných právnických osob;

i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 
pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného 
statutárního orgánu. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

V případě, že se jedná o žadatele, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, bude mu 
dotace poskytnuta v hotovosti. Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí 
podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 
běžného účtu.

5. Kopie platného dokladu o vlastnictví nemovitosti v případě žádosti o přidělení 
dotace na provoz nemovitosti

Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není 
vlastníkem nemovitosti, předkládá i kopii platného dokladu o právu žadatele užívat tuto
nemovitost.

6. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

7. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4

8. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6

Vyžaduje se, pokud administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude 
poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora de minimis.



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

**)   Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze fin. podporu statutárního města Přerova použít        

Název žadatele o finanční podporu:

Razítko žadatele
o finanční podporu:

Podpis 
statutárního zástupce:

Celkové předpokládané náklady činnosti / provozu / projektu v oblasti sociální*) za rok   
2015 v Kč bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem.**) 
(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů

Celkem v Kč:

stanice, používání mobilního telefonu, nákup telefonních karet
a kuponů, pořízení telefonu, zřízení a užívání internetu) 

pořízení movitého majetku, který příjemce užívá k zajištění plnění

konají pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod 

předmětu své činnosti, s výjimkou pořízení movitého majetku
prostřednictvím leasingu

doprava příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří

doprava klientů dojíždějících do organizace příjemce za účelem
odborné terapie

o pracích konaných mimo pracovní poměr, za klientem, kterému je

*)     nehodící se škrtněte.         

pořízení materiálu pro zájmovou činnost cílových skupin uživatelů

poskytována sociální služba

zpracování účetnictví a mzdové agendy zaměstnanců příjemce 

úhrada telekomunikačních a internetových služeb (na úhradu
za telefonní hovory, fixní platby za zřízení a používání telefonní

mzdy, platy a odměny zaměstnanců příjemce za práce konané
v pracovněprávních vztazích včetně zákonných odvodů 

odměny a plnění osobám vyplývající z právních vztahů a související 

při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

majetku, úklid a správcovství předmětu nájmu) 
hrazené přímo dodavateli nebo pronajímateli

na teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné,  

hrazené přímo dodavateli nebo půjčiteli 

poštovné

s osvětovou a odbornou činností příjemce

náklady na údržbu a opravy nemovitosti, kterou příjemce užívá 
k zajištění plnění předmětu své činnosti, do výše 10.000 Kč 

náklady spojené s užíváním nemovitosti ve výpůjčce, kterou
příjemce užívá k zajištění plnění předmětu své činnosti (tj. náklady

v jednotlivém případě

kancelářské potřeby

srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, 
opotřebení majetku, úklid a správcovství předmětu výpůjčky)

vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s provozem 

nájemné nemovitosti, která není ve vlastnictví příjemce a kterou

vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, opotřebení
elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou 

příjemce užívá k zajištění plnění předmětu své činnosti, včetně

nemovitosti, která je ve vlastnictví příjemce a kterou příjemce  
užívá k zajištění plnění předmětu své činnosti 

nákladů spojených s užíváním předmětu nájmu (tj. nákladů na teplo, 

podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem
v Kč v Kč

náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva,

nákladové položky bez
DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční

statutárního města Přerova použít nákladové položky bez

Příloha č. 2A 

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných Předpokládaná výše dotace

Předpokládaný rozpočet činnosti / provozu / projektu v oblasti 

sociální*) na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

činnosti / provozu / projektu v oblasti sociální*), nákladů žadatele o finanční  statutárního města Přerova
na které lze finanční podporu podporu na jednotlivé použitá na jednotlivé

        a ostatních položek činnosti / provozu / projektu žadatele, na které statutární město Přerov fin. podporu neposkytuje. 



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných 

nákladů žadatele o finanční  

statutárního města Přerova použít nákladové položky bez

Předpokládaný rozpočet organizace akce 

Předpokládaná výše dotace

na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

statutárního města Přerovaorganizace akce,

DPH, je-li žadatel o finanční

*) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze fin. podporu statutárního města Přerova použít     

    a ostatních položek organizace akce, na které statutární město Přerov fin. podporu neposkytuje.

doprava příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců

příjemce, kteří konají pro příjemce práci na základě

pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr příjemce, na akci

DPH, je-li žadatel o finanční

Příloha č. 2B 

na které lze finanční podporu podporu na jednotlivé použitá na jednotlivé

nákladové položky bez

podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem
v Kč v Kč

Celkové předpokládané náklady organizace akce za rok 2015 v Kč bez DPH,   

je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem.*) 

(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů -

pořízení vybavení souvisejícího s organizací akce, 

s výjimkou pořízení vybavení prostřednictvím leasingu

propagace akce

o finanční podporu:

Podpis 
statutárního zástupce:

Název žadatele o finanční podporu:

Razítko žadatele

při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

CELKEM:

ceny pro účastníky jednorázové akce



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

o finanční podporu:

Podpis 
statutárního zástupce:

minimálně 20% z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů - 

propagace vlastní účasti na akci

*) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které lze fin. podporu statutárního města Přerova použít     

    a ostatních položek účasti na akci, na které statutární město Přerov fin. podporu neposkytuje.

pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, na akci s vlastní účastí

příjemce

úhrada vstupného na akci spojenou s vlastní účastí

příjemce na akci

 při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

Název žadatele o finanční podporu:

Razítko žadatele

Celkové předpokládané náklady účasti na akci za rok 2015 v Kč bez DPH,   

je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem.*) 

(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů

příjemce, kteří konají pro příjemce práci na základě 

CELKEM:

pořízení vybavení souvisejícího s účastí příjemce

na akci, s výjimkou pořízení vybavení prostřednictvím 

leasingu

doprava příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců

použitá na jednotlivéna které lze finanční podporu 

účasti na akci, nákladů žadatele o finanční  

podporu na jednotlivé 

statutárního města Přerova

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných Předpokládaná výše dotace

na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

Předpokládaný rozpočet účasti na akci 

v Kč v Kč

statutárního města Přerova použít nákladové položky bez nákladové položky bez

DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční

podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem

Příloha č. 2C 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých 
níže uvedených osobních údajů statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, 
a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí 
dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat předmětné dokumenty podle 
předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení 
je předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, 
a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu po dobu uvedenou 
v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
-   Vodovody a kanalizace Přerova, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                          trvalý pobyt a podpis žadatele



Příloha č. 3 

Čestné prohlášení 

Pro žadatele - fyzickou osobu podnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:

- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………

                                                                                  osobní jméno, příjmení, odlišující dodatek 
                                                                                  nebo další označení, IČ, místo podnikání,                           
                                                                                                podpis a razítko žadatele 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,           

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:

- Kulturní a informační služby města Přerova

- Sociální služby města Přerova

- Městská knihovna v Přerově

- základní školy

- mateřské školy

- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:

- Technické služby města Přerova, s. r. o.

- Teplo Přerov, a. s.

- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 

- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             
                                                                                       název/obchodní firma, IČ, sídlo,
                                                                             osobní jméno, příjmení, podpis statutárního
                                                                          zástupce /statutárních zástupců žadatele  
                                                                                       a razítko navrhovaného žadatele                      

** uveďte název/obchodní firmu navrhovaného žadatele 



Příloha č. 4

Zproštění mlčenlivosti 

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 
 ze psů
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:
 pokut
 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 
daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci grantového 
programu na rok 2015.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                             …………………………………
                                                                                                                   podpis

* fyzická osoba nepodnikající uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a podpis,
fyzická osoba podnikající uvede osobní jméno a příjmení, odlišující dodatek nebo další 
označení, IČ, místo podnikání, podpis a razítko,
právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, sídlo, osobní jméno, příjmení, podpis 
statutárního zástupce / statutárních zástupců právnické osoby a razítko.
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Zásady dotačního programu II
Grantový program na podporu kultury na rok 2015

1. Grantový program na podporu kultury (dále jen grantový program) je dotačním 
programem zaměřeným na finanční podporu:
- činnosti kulturního subjektu, rozvoje kulturních aktivit a reprezentace;

- projektů v oblasti kultury;

- rozvoje aktivit k uchování kulturních tradic a folklóru;

- vydavatelské činnosti;

- pořádání soutěží, přehlídek a výstav v oblasti kultury;

- účasti kulturních subjektů na soutěžích, přehlídkách a výstavách;

- organizace kulturních a společenských akcí pro občany statutárního města Přerova;

- organizace kulturních a společenských akcí regionálního významu;

- provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení, včetně jeho vybavení. 

Objem finančních prostředků grantového programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova v rámci rozpočtu pro rok 2015.

2. Finanční podpora kultury se realizuje formou poskytnutí dotace (finanční částky) z roz-
počtu statutárního města Přerova příjemci, na základě podané žádosti o finanční podporu.

3. Vyhlášení grantového programu, schválené Zastupitelstvem města Přerova, se realizuje
formou výzvy statutárního města Přerova k předkládání žádostí o finanční podporu 
ve stanoveném termínu. Výzva k předkládání žádostí se zveřejní na úřední desce 
Magistrátu města Přerova, na webových stránkách statutárního města Přerova a dále 
způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat finanční 
podporu.

4. Žadatelem o finanční podporu mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým 
pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova, které nemají vůči 
statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným žádné 
závazky po lhůtě splatnosti.

5. Žádat lze o finanční podporu činností a aktivit uvedených v bodě 1. těchto zásad, které 
jsou realizovány na území statutárního města Přerova nebo které jsou pro statutární město 
Přerov a jeho občany přínosem a zároveň jsou realizovány v období od 01.01.2015 do 
31.12.2015. 

6. Jeden žadatel může podat neomezený počet žádostí.

7. Příjemce přímé podpory v oblasti kultury pro rok 2015 nemůže žádat o finanční podporu  
v rámci grantového programu pro rok 2015 na realizaci shodné činnosti, aktivit nebo 
shodné kulturní akce / realizaci shodného provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení / 
realizaci shodného projektu v oblasti kultury.

8. Žadatel předkládá písemnou žádost o finanční podporu na předepsaném formuláři 
se všemi požadovanými přílohami (viz příloha č. 1) ve stanoveném termínu. Obálku 
žadatel označí „Grantový program na podporu kultury“. 
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9. Žadatel si může formulář žádosti o finanční podporu včetně všech povinných příloh
stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Kanceláři 
primátora Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru.            

Stahuje-li žadatel formulář žádosti o finanční podporu a povinné přílohy z webových 
stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění pod sankcí vyřazení žádosti    
o finanční podporu z dalšího projednávání a posuzování.

Vyplnění žádosti o finanční podporu a ostatní náležitosti grantového programu v oblasti 
kultury mohou žadatelé konzultovat na Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova, 
nám. T. G. Masaryka 2, kontaktní osoba – Bc. Hana Chmelíčková, telefon: 581 268 490, 
e-mail: hana.chmelickova@prerov.eu. 

10. Na žádosti o finanční podporu odevzdané po stanoveném termínu se nebere zřetel.

11. Administrátorem žádostí o finanční podporu je Kancelář primátora Magistrátu města 
Přerova.

12. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných 
orgánech.

13. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o finanční podporu (tj. řádně 
vyplněné žádosti o finanční podporu doložené všemi řádně vyplněnými povinnými 
přílohami).

V případě neúplnosti žádosti o finanční podporu administrátor vyzve žadatele k doplnění 
žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 dnů ode dne výzvy administrátora, žádost 
o finanční podporu se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se v případě 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné podpory nebo 
podpory de minimis. V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace by byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve 

smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6),
b)    v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis,

c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 
zamýšlené podpory de minimis.

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře de 
minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení č. 1407/2013) 
platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu podniku, nesmí 
v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční 
nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné období je 
definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního období 
používaného příjemcem). 
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Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat za podporu 
de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat a zajistit před 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím Oddělení právního Odboru 
vnitřní správy Magistrátu města Přerova prověření možnosti poskytnout veřejnou podporu 
podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti o poskytnutí dotace 
k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí.

14. Jednotlivé žádosti o finanční podporu se posuzují dle následujících kritérií.
Přihlíží se zejména:
 k souladu činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 

kulturního zařízení s cíli grantového programu;

 ke splnění povinností žadatele vyplývajících ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených 
mezi statutárním městem Přerovem a žadatelem v roce 2014 a platební kázni žadatele 
vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným právnickým 
osobám;

 k připravenosti a realizovatelnosti činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / 
provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení;

 k reálnosti, kvalitě celkového popisu, věrohodnosti předpokládaného rozpočtu 
činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního 
zařízení;

 ke spolufinancování činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje 
a obnovy kulturního zařízení z jiných zdrojů;

 k přínosu činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 
kulturního zařízení, k hodnotě získané za vložené finanční prostředky;

 k udržitelnosti činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje 
a obnovy kulturního zařízení v dalších obdobích;

 k souladu činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 
kulturního zařízení s cíli Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje 
statutárního města Přerova, případně dalšími koncepčními materiály města, kraje, 
republiky nebo Evropské unie.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu v oblasti kultury se dále posuzují dle těchto kritérií:
 zaměření aktivit na děti a mládež, na širokou veřejnost;

 úspěchy na přehlídkách a v soutěžích, veřejná vystoupení;

 uchování kulturních tradic a folklóru;

 nabídka netradičních aktivit a činností;
 velikost a členění členské základny (např. dle věkových kategorií), výše členských 

příspěvků;

 popularita a tradice v Přerově;

 reprezentace statutárního města Přerova.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení 
se dále posuzují dle těchto kritérií:
 velikost kulturního zařízení;

 rozsah užití kulturního zařízení.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu organizace kulturní akce, soutěže nebo přehlídky 
se dále posuzují dle těchto kritérií:
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 předpokládaný počet účastníků akce (přímí účastníci, publikum);

 reference o akci (jedná-li se o opakovanou akci).

15. Poskytnutá podpora je ryze účelová. 

Finanční podporu lze použít na náklady položek činnosti, aktivit, kulturní akce nebo 
projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení, které jsou stanoveny statutárním 
městem Přerovem a které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
Viz příloha č. 5

16. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů: 

Při výši dotace do 1 mil Kč – 20 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů  
činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního 
zařízení, na jejichž položky se finanční podpora poskytuje. Při výši dotace nad 1 mil Kč –
30 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů činnosti, aktivit, kulturní akce 
nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení, na jejichž položky se 
finanční podpora poskytuje. 

17. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

18. O poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. 
O rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne jeho 
zasedání.
Důvody neposkytnutí podpory se žadateli nesdělují.

19. Finanční podpora se příjemci poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Je-li 
poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději však 
následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 
smlouvy Oddělení právnímu Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, které 
provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí být 
provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de 
minimis.

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5.

Přílohy č. 1 - 6



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Žádost o finanční podporu   
v oblasti kultury  
na rok 2015

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

IČ:

Sídlo:

Statutární orgán (osobní jméno, příjmení):

1.2. Fyzická osoba - podnikající

1.3. Právnická osoba

1.1. Fyzická osoba nepodnikající

Osobní jméno, příjmení:

Datum narození:

e-mail:

webové stránky:

Telefon:

Název / obchodní firma:

webové stránky:

Grantový program statutárního města Přerova

Osobní jméno, příjmení, odlišující  

dodatek nebo další označení:

IČ:

Místo podnikání:

1. Žadatel o finanční podporu

Bytem:

Telefon:

e-mail: 

Telefon:

e-mail: 

webové stránky:



                                                           …………...……………………………………………………………

2. Údaje o činnosti, aktivitách, kulturní akci nebo projektu / provozu, rozvoji 

    a obnově kulturního zařízení *), na které žádáte dotaci 
*) nehodící se škrtněte

Označení činnosti / aktivit / kulturní akce / 

projektu / provozu, rozvoje 

a obnovy kulturního zařízení *), 

na které žádáte dotaci:
*) nehodící se škrtněte

pozn.: u označení kulturního zařízení uveďte i  

údaje z katastru nemovitostí - např. budova č.p. ...           

na p. č. ... v k. ú. ..., pozemek p. č. ... v k. ú. ...  

Předpokládaný počet uživatelů: 

Cílová skupina uživatelů: 

(např. děti, mládež, senioři)

Místo a termín (od - do) realizace:

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

Požadovaná dotace v Kč:
Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

                                                                         osobní jméno, příjmení a podpis statutárního 
                                                                zástupce/statutárních zástupců žadatele - právnické osoby 
                                                                                a razítko žadatele - právnické osoby

Předpokládané finanční zdroje 

v částkách v Kč

na předpokládaných celkových 

nákladech:

(např. vlastní zdroje 100.000 Kč, dotace 

od statutárního města 

Přerova 10.000 Kč, dotace od 

Olomouckého kraje 10.000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné
pro posouzení žádosti.

                                                osobní jméno, příjmení a podpis žadatele - fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

V ……………......……….. dne ……….…………..

                                            osobní jméno, příjmení, podpis a razítko žadatele - fyzické osoby podnikající

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………



                                                                                                                                Příloha č. 1

Povinné přílohy žádosti o finanční podporu:

1. Celkový popis činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje
      a obnovy kulturního zařízení, na které žádáte dotaci dle následujícího obsahu:

 popis činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 
kulturního zařízení,  na které žádáte dotaci. 
(Při popisu činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu  uveďte, zda jsou aktivity 
zaměřeny na děti a mládež, na širokou veřejnost; dosažené úspěchy na přehlídkách
a v soutěžích, veřejná vystoupení v Přerově, v ČR  a zahraničí; jaké netradiční aktivity 
a činnosti nabízíte; velikost a členění členské základny (např. dle věkových kategorií), 
výše členských příspěvků; popularita a tradice v Přerově; reprezentace statutárního města 
Přerova.
Při popisu provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení uveďte velikost a rozsah užití
tohoto zařízení).
K uvedenému popisu lze přiložit reference o činnosti, aktivitách, kulturní akci nebo 
projektu / provozu, rozvoji a obnově kulturního zařízení.

 zdůvodnění a cíle realizace činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, 
rozvoje a obnovy kulturního zařízení;

 cílová skupina uživatelů činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, 
rozvoje a obnovy kulturního zařízení (popište všechny cílové skupiny, kterým realizace 
činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního 
zařízení  přinese přímý i nepřímý užitek);

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 
stanovených cílů činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 
kulturního zařízení);  

 partneři činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje a obnovy 
kulturního zařízení (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční spolupráce 
apod. ...);

 realizační tým činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, rozvoje
a obnovy kulturního zařízení (uveďte, kdo bude činnosti, aktivity, kulturní akce nebo 
projekt / provoz, rozvoj a obnovu kulturního zařízení realizovat a zajišťovat);

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, např. reference o žadateli, tento bod není povinný).

222... Předpokládaný rozpočet činnosti, aktivit, kulturní akce nebo projektu / provozu, 
rozvoje a obnovy kulturního zařízení, na které žádáte dotaci dle přílohy č. 2

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o finanční podporu

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 
nahradit výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu);

kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu 
spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;

b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;



c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizova-
telské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace 
nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu;

d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;

e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 
k podnikání;

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 
z obchodního rejstříku;

g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 
orgánu organizace;

h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 
č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu 
(zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu 
církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu 
o statutárním orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 
společností, evidovaných právnických osob;

i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 
pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 
orgánu. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

V případě, že se jedná o žadatele, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, bude mu 
dotace poskytnuta v hotovosti. Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí 
podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 
běžného účtu.

5. Kopie platného dokladu o vlastnictví kulturního zařízení v případě žádosti 
o přidělení dotace na provoz, rozvoj a obnovu tohoto zařízení 

Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není 
vlastníkem kulturního zařízení, předkládá i kopii platného dokladu o právu žadatele užívat 
toto zařízení.

6. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

7. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4

8. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6

Vyžaduje se, pokud administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude 
poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora de minimis.



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

*)   nehodící se škrtněte.               

**) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které žadatel zamýšlí použít fin. podporu statutárního města          

      Přerova a ostatních položek činnosti, aktivit / organizace akce / účasti na akci / projektu / provozu, rozvoje   

      a obnovy kulturního zařízení, na které žadatel nezamýšlí použít fin. podporu statutárního města Přerova 

      a vykryje je z jiných zdrojů.

Název žadatele o finanční podporu:

Razítko žadatele

statutárního zástupce:

Příloha č. 2 

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných Předpokládaná výše dotace

na akci / projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení*)  

na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

Předpokládaný rozpočet činnosti, aktivit / organizace akce / účasti

činnosti, aktivit / organizace akce / účasti na akci / nákladů žadatele o finanční  statutárního města Přerova

projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního podporu na jednotlivé použitá na jednotlivé

zařízení*) nákladové položky bez nákladové položky bez

DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční

podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem

v Kč v Kč

Celkové předpokládané náklady činnosti, aktivit / organizace akce / účasti na akci /   

projektu / provozu, rozvoje a obnovy kulturního zařízení*) za rok 2015 v Kč bez DPH,  

je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem**).

(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů-

při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova). 

Celkem v Kč:

o finanční podporu:

Podpis 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých 
níže uvedených osobních údajů statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, 
a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí 
dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat předmětné dokumenty podle 
předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení 
je předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, 
a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu po dobu uvedenou 
v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti.
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                          trvalý pobyt a podpis žadatele



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele - fyzickou osobu podnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:.
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………

                                                                                  osobní jméno, příjmení, odlišující dodatek 
                                                                                  nebo další označení, IČ, místo podnikání,                           
                                                                                                podpis a razítko žadatele 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,           

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                             
                                                                                       název/obchodní firma, IČ, sídlo,
                                                                             osobní jméno, příjmení, podpis statutárního
                                                                          zástupce /statutárních zástupců žadatele  
                                                                                       a razítko navrhovaného žadatele                      

** uveďte název/obchodní firmu navrhovaného žadatele 



Příloha č. 4

Zproštění mlčenlivosti

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 
 ze psů
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:
 pokut
 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 
daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci grantového 
programu na rok 2015.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                             …………………………………
                                                                                                                   podpis

* fyzická osoba nepodnikající uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a podpis,
fyzická osoba podnikající uvede osobní jméno a příjmení, odlišující dodatek nebo další 
označení, IČ, místo podnikání, podpis a razítko,
právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, sídlo, osobní jméno, příjmení, podpis 
statutárního zástupce / statutárních zástupců právnické osoby a razítko.
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Zásady dotačního programu II 
Grantový program na podporu volného času

pro rok 2015

1. Grantový program na podporu volného času (dále jen grantový program) je dotačním 
programem zaměřeným na finanční podporu:
- projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže všech věkových 

kategorií;

- činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků;

- činnosti a projektů různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech 
věkových kategorií (např. rybáři, mykologové, astronomové, hasiči, šachisti apod.);

- volnočasových vzdělávacích programů a projektů;

- provozu volnočasových zařízení;

- účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času.

Objem finančních prostředků grantového programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova v rámci rozpočtu pro rok 2015.

2. Finanční podpora volného času se realizuje formou poskytnutí dotace (finanční částky) 
z rozpočtu statutárního města Přerova příjemci na základě podané žádosti o finanční 
podporu. 

3. Vyhlášení grantového programu, schválené Zastupitelstvem města Přerova, se realizuje
formou výzvy statutárního města Přerova k předkládání žádostí o finanční podporu
ve stanoveném termínu. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu se zveřejní
na úřední desce Magistrátu města Přerova, na webových stránkách statutárního města
Přerova a dále způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat 
finanční podporu.

4. Žadatelem o finanční podporu mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým 
pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova, které nemají vůči 
statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným žádné 
závazky po lhůtě splatnosti.

5. Žádat lze o finanční podporu činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení 
/ projektu v oblasti volného času, která / který je realizována / realizován na území 
statutárního města Přerova nebo která / který je pro statutární město Přerov a jeho občany 
přínosem a zároveň která / který je realizována / realizován v období od 01.01.2015 do 
31.12.2015. 

6. Jeden žadatel může podat neomezený počet žádostí.

7. Žadatel předkládá písemnou žádost o finanční podporu na předepsaném formuláři 
se všemi požadovanými přílohami (viz příloha č. 1) ve stanoveném termínu. Obálku 
žadatel označí „Grantový program na podporu volného času“.  
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8. Žadatel si může formulář žádosti o finanční podporu včetně všech povinných příloh
stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Odboru 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru.            

Stahuje-li žadatel formulář žádosti o finanční podporu a povinné přílohy z webových 
stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění pod sankcí vyřazení žádosti 
o finanční podporu z dalšího projednávání a posuzování.

Vyplnění žádosti o finanční podporu a ostatní náležitosti grantového programu mohou 
žadatelé konzultovat na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, 
ul. Smetanova 7, kontaktní osoba – Miroslav Lakomý, telefon: 581 268 714, e-mail: 
miroslav.lakomy@prerov.eu. 

9. Na žádosti o finanční podporu odevzdané po stanoveném termínu se nebere zřetel.

10. Administrátorem žádostí o finanční podporu je Odbor sociálních věcí a školství
Magistrátu města Přerova. 

11. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných 
orgánech. 

12. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o finanční podporu (tj. řádně 
vyplněné žádosti o finanční podporu doložené se všemi řádně vyplněnými povinnými 
přílohami).

V případě neúplnosti žádosti o finanční podporu administrátor vyzve žadatele k doplnění 
žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 dnů ode dne výzvy administrátora, žádost
o finanční podporu se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se v případě 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné podpory nebo 
podpory de minimis. V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace by byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve 

smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6),
b)    v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis,

c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 
zamýšlené podpory de minimis.

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře de 
minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení č. 1407/2013) 
platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu podniku, nesmí 
v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční 
nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné období je 
definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního období 
používaného příjemcem). 
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Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat za podporu 
de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat a zajistit před 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím Oddělení právního Odboru 
vnitřní správy Magistrátu města Přerova prověření možnosti poskytnout veřejnou podporu 
podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti o poskytnutí dotace
k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí.

13. Jednotlivé žádosti o finanční podporu se posuzují dle následujících kritérií.
     Přihlíží se zejména:

 k souladu činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu 
v oblasti volného času s cíli grantového programu a Strategického plánu ekonomic-
kého a územního rozvoje statutárního města Přerova;

 ke splnění povinností žadatele vyplývajících ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených 
mezi statutárním městem Přerovem a žadatelem v roce 2014 a platební kázni žadatele 
vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným právnickým 
osobám;  

 ke kvalitě zpracování celkového popisu a předpokládaného rozpočtu činnosti 
/ organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu v oblasti volného času;

 k předpokládaným nákladům činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu 
zařízení / projektu v oblasti volného času a reálnosti a věrohodnosti těchto 
předpokládaných nákladů;

 ke spolufinancování činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / 
projektu v oblasti volného času z jiných zdrojů;

 k přínosu, významu činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení /
projektu v oblasti volného času, zejména s ohledem na děti a mládež;

 k udržitelnosti činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu 
v oblasti volného času.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu činnosti se dále posuzují dle těchto kritérií:

 velikost a členění členské základny (např. dle věkových kategorií);

 výše členských příspěvků.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu organizace akce se dále posuzují dle těchto kritérií:
 předpokládaný počet účastníků akce;

 reference o akci (jedná-li se o opakovanou akci).

Jednotlivé žádosti o finanční podporu provozu zařízení se dále posuzují dle těchto kritérií:
 velikost zařízení;

 rozsah užití zařízení.

14. Poskytnutá podpora je ryze účelová. 

Finanční podporu lze použít na náklady položek činnosti / organizace akce / účasti na akci 
/ provozu zařízení / projektu v oblasti volného času, které jsou stanoveny statutárním 
městem Přerovem a které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015 do 31.12.2015.          
Viz příloha č. 5
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15. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů: 

Při výši dotace do 1 mil Kč - 20 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů  
činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu v oblasti volného 
času, na jejíž položky / na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora 
poskytuje. Při výši dotace nad 1 mil Kč - 30 % z celkových (investičních i neinvestičních) 
nákladů činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu v oblasti 
volného času, na jejíž položky / na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora 
poskytuje. 

16. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

17. O poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory
rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. 
O rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne jeho 
zasedání.
Důvody neposkytnutí podpory se žadateli nesdělují.

18. Finanční podpora se příjemci poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Je-li 
poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději však 
následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 
smlouvy Oddělení právnímu Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, které 
provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí být 
provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de 
minimis.

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5.

Přílohy č. 1 - 6



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Žádost o finanční podporu   
v oblasti volného času  
na rok 2015

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

Telefon:

e-mail: 

Název / obchodní firma:

webové stránky:

Grantový program statutárního města Přerova

Osobní jméno, příjmení, odlišující  

dodatek nebo další označení:

IČ:

Místo podnikání:

1. Žadatel o finanční podporu

Bytem:

Telefon:

e-mail: 

webové stránky:

e-mail:

1.1. Fyzická osoba nepodnikající

Osobní jméno, příjmení:

Datum narození:

webové stránky:

Telefon:

1.2. Fyzická osoba - podnikající

1.3. Právnická osoba

IČ:

Sídlo:

Statutární orgán (osobní jméno, příjmení):



                                                                       osobní jméno, příjmení a podpis statutárního 
                                                                zástupce/statutárních zástupců žadatele - právnické osoby 
                                                                                a razítko žadatele - právnické osoby

Předpokládané finanční zdroje 

v částkách v Kč

na předpokládaných celkových 

nákladech:

(např. vlastní zdroje 100.000 Kč, dotace 

od statutárního města 

Přerova 10.000 Kč, dotace od 

Olomouckého kraje 10.000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti rozhodné          
pro posouzení žádosti.

                                                osobní jméno, příjmení a podpis žadatele - fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

V ……………......……….. dne ……….…………..

Místo a termín (od - do) realizace:

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

Požadovaná dotace v Kč:
Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

2. Údaje o činnosti / organizaci akce / účasti na akci / provozu   

    zařízení / projektu v oblasti volného času*), na kterou / který / které žádáte 

    dotaci                                                                      

    *) nehodící se škrtněte

Označení činnosti / akce / provozu 

zařízení*)/ projektu v oblasti volného 

času**) , na kterou / který / které žádáte 

dotaci: 
*) u označení zařízení uveďte i údaje 

   z katastru nemovitostí - např. budova č.p. ... 

   na p. č. ... v k. ú. ..., pozemek p. č. ... v k. ú. ...  

**) nehodící se škrtněte

Předpokládaný počet uživatelů: 

Cílová skupina uživatelů: 

(např. děti, mládež, senioři)

                                            osobní jméno, příjmení, podpis a razítko žadatele - fyzické osoby podnikající

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………



                                                                                                                                Příloha č. 1 

Povinné přílohy žádosti o finanční podporu:

1. Celkový popis činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu 
v oblasti volného času, na kterou / který / které žádáte dotaci dle následujícího 
obsahu:

 popis činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu 
v oblasti volného času, na kterou / který / které žádáte dotaci. 
(Při popisu činnosti uveďte velikost a členění členské základny (např. dle věkových 
kategorií) a výši členských příspěvků.
Při popisu provozu zařízení uveďte velikost a rozsah užití zařízení.)
K uvedenému popisu lze přiložit reference o činnosti / organizaci akce / účasti na akci /
provozu zařízení / projektu v oblasti volného času.

 zdůvodnění a cíle realizace činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu 
zařízení / projektu v oblasti volného času;

 cílová skupina uživatelů činnosti / akce / provozu zařízení / projektu v oblasti 
volného času (popište všechny cílové skupiny, kterým realizace činnosti / akce / provozu
zařízení / projektu v oblasti volného času přinese přímý i nepřímý užitek);

 počet a charakteristika účastníků akce (při žádosti o dotaci na organizaci akce / účast 
na akci);

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo stanove-
ných cílů činnosti / akce / provozu zařízení / projektu v oblasti volného času);  

 partneři činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu 
v oblasti volného času (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční spolupráce 
apod. ...);

 realizační tým činnosti / organizace akce / provozu zařízení / projektu v oblasti 
volného času (uveďte, kdo bude činnost / akci / provoz zařízení / projekt v oblasti volného 
času realizovat a zajišťovat);

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný).

2. Předpokládaný rozpočet činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení 
/ projektu v oblasti volného času, na kterou / který / které žádáte dotaci dle přílohy č. 2

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o finanční podporu

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 
nahradit výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu);

kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu 
spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;

b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;



c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizova-
telské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace 
nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu;

d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;

e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 
k podnikání;

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 
z obchodního rejstříku;

g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 
orgánu organizace;

h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona č. 3/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku registrovaných 
církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských společností, 
rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské 
smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu 
náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním 
orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, 
evidovaných právnických osob;

i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 
pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 
orgánu. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

V případě, že se jedná o žadatele, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, bude mu 
dotace poskytnuta v hotovosti. Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí 
podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 
běžného účtu.

5. Kopie platného dokladu o vlastnictví zařízení v případě žádosti o přidělení dotace 
na provoz tohoto zařízení

Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není 
vlastníkem zařízení, předkládá i kopii platného dokladu o právu žadatele užívat toto zařízení.

6. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

7. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4

8. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6

Vyžaduje se, pokud administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude 
poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora de minimis.



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

Název žadatele o finanční podporu:

      na které žadatel nezamýšlí použít fin. podporu statutárního města Přerova a vykryje je z jiných zdrojů.

Celkové předpokládané náklady činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu  

o finanční podporu jejím plátcem.**)

(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů -
při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

Předpokládaná výše dotace

činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu nákladů žadatele o finanční  

Předpokládaný rozpočet činnosti / organizace akce / účasti

na akci / provozu zařízení / projektu v oblasti volného času*)  

na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel o finanční podporu jejím plátcem

zařízení / projektu v oblasti volného času*) podporu na jednotlivé 

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných 

statutárního města Přerova

použitá na jednotlivé

DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční
podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem

nákladové položky bez nákladové položky bez

v Kčv Kč

Celkem v Kč:

o finanční podporu:

Podpis 
statutárního zástupce:

**) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které žadatel zamýšlí použít fin. podporu statutárního města          

zařízení / projektu v oblasti volného času*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li žadatel 

      Přerova a ostatních položek činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení / projektu v oblasti volného času,  

Příloha č. 2 

*)   nehodící se škrtněte.               

Razítko žadatele



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých 
níže uvedených osobních údajů statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, 
a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí 
dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat předmětné dokumenty podle 
předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení 
je předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, 
a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu po dobu uvedenou 
v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti.
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                          trvalý pobyt a podpis žadatele



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele - fyzickou osobu podnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………

                                                                                  osobní jméno, příjmení, odlišující dodatek 
                                                                                  nebo další označení, IČ, místo podnikání,                           
                                                                                                podpis a razítko žadatele 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,           

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                            ……………………………………………….
                                                                             
                                                                                       název/obchodní firma, IČ, sídlo,
                                                                             osobní jméno, příjmení, podpis statutárního
                                                                          zástupce /statutárních zástupců žadatele  
                                                                                       a razítko navrhovaného žadatele                      

** uveďte název/obchodní firmu navrhovaného žadatele 



Příloha č. 4

Zproštění mlčenlivosti

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 
 ze psů
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:
 pokut
 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 
daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci grantového 
programu na rok 2015.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                             …………………………………
                                                                                                                   podpis

* fyzická osoba nepodnikající uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a podpis,
fyzická osoba podnikající uvede osobní jméno a příjmení, odlišující dodatek nebo další 
označení, IČ, místo podnikání, podpis a razítko,
právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, sídlo, osobní jméno, příjmení, podpis 
statutárního zástupce / statutárních zástupců právnické osoby a razítko.
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Zásady dotačního programu II
Grantový program na podporu v oblasti zdravotnictví

pro rok 2015

1. Grantový program na podporu v oblasti zdravotnictví (dále jen grantový program)           
je dotačním programem zaměřeným na finanční podporu:
- pořízení lékařské techniky (s výjimkou pořízení lékařské techniky prostřednictvím 

leasingu);

- preventivních programů ve zdravotnictví;

- projektů v oblasti zdravotnictví.

Objem finančních prostředků grantového programu schvaluje Zastupitelstvo města 
Přerova v rámci rozpočtu pro rok 2015.

2. Finanční podpora v oblasti zdravotnictví se realizuje formou poskytnutí dotace (finanční 
částky) z rozpočtu statutárního města Přerova příjemci na základě podané žádosti 
o finanční podporu. 

3. Vyhlášení grantového programu, schválené Zastupitelstvem města Přerova, se realizuje 
formou výzvy statutárního města Přerova k předkládání žádostí o finanční podporu 
ve stanoveném termínu. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu se zveřejní
na úřední desce Magistrátu města Přerova, na webových stránkách statutárního města 
Přerova a dále způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat 
finanční podporu.

4. Žadatelem o finanční podporu mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým 
pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova i se sídlem (trvalým 
pobytem) mimo území statutárního města Přerova, které poskytují služby přerovským 
občanům a nemají vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným 
nebo založeným žádné závazky po lhůtě splatnosti.

5. Žádat lze o finanční podporu na pořízení lékařské techniky / preventivní program 
ve zdravotnictví / projekt v oblasti zdravotnictví, které/který je realizováno/realizován
na území statutárního města Přerova nebo které/který je pro statutární město Přerov a jeho 
občany přínosem a zároveň které/který je realizováno/realizován v období od 01.01.2015
do 31.12.2015. 

6. Jeden žadatel může podat neomezený počet žádostí.

7. Žadatel předkládá písemnou žádost o finanční podporu na předepsaném formuláři 
se všemi požadovanými přílohami (viz příloha č. 1) ve stanoveném termínu. Obálku 
žadatel označí „Grantový program na podporu v oblasti zdravotnictví“.  

8. Žadatel si může formulář žádosti o finanční podporu včetně všech povinných příloh
stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo vyzvednout na Odboru 
sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a v Městském informačním centru.            
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Stahuje-li žadatel formulář žádosti o finanční podporu a povinné přílohy z webových 
stránek statutárního města Přerova, nesmí měnit jejich znění pod sankcí vyřazení žádosti 
o finanční podporu z dalšího projednávání a posuzování.

Vyplnění žádosti o finanční podporu a ostatní náležitosti grantového programu mohou 
žadatelé konzultovat na Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, 
ul. Smetanova 7a, kontaktní osoba – Bc. Lenka Ulehlová, telefon: 581 268 791, e-mail: 
lenka.ulehlova@prerov.eu.

9. Na žádosti o finanční podporu odevzdané po stanoveném termínu se nebere zřetel.

10. Administrátorem žádostí o finanční podporu je Odbor sociálních věcí a školství
Magistrátu města Přerova. 

11. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných 
orgánech. 

12. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti o finanční podporu (tj. řádně 
vyplněné žádosti o finanční podporu doložené se všemi řádně vyplněnými povinnými 
přílohami).

V případě neúplnosti žádosti o finanční podporu administrátor vyzve žadatele k doplnění 
žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 dnů ode dne výzvy administrátora, žádost 
o finanční podporu se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

Administrátor je povinen v každém individuálním případě vyhodnotit, zda by se v případě 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mohlo jednat o poskytnutí veřejné podpory nebo 
podpory de minimis. V případě, že administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace by byla poskytnuta podpora de minimis, je povinen:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve 

smyslu definice jediného podniku (příloha č. 6),
b)    v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na charakter 

podpory de minimis, s výslovným odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis,

c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou částku 
zamýšlené podpory de minimis.

Jedná-li se o veřejnou podporu, je žadatel povinen doložit čestné prohlášení k podpoře de 
minimis podle přílohy č. 6. Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 25 nařízení č. 1407/2013) 
platí, že celková výše podpory de minimis, která je poskytnuta jednomu podniku, nesmí 
v rozhodném období přesáhnout částku 200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční 
nákladní dopravy může obdržet maximálně 100 000 EUR; rozhodné období je 
definováno jako 3 po sobě jdoucí účetní období stanovené podle účetního období 
používaného příjemcem). 

Jedná-li se o veřejnou podporu, kterou s ohledem na její výši nelze považovat za podporu 
de minimis, je administrátor povinen o této skutečnosti žadatele informovat a zajistit před 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím Oddělení právního Odboru 
vnitřní správy Magistrátu města Přerova prověření možnosti poskytnout veřejnou podporu 
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podle příslušné evropské legislativy, případně pak předložení žádosti o poskytnutí dotace 
k notifikaci veřejné podpory Evropskou komisí.

13. Jednotlivé žádosti o finanční podporu se posuzují dle následujících kritérií:

 soulad pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / projektu
v oblasti zdravotnictví s cíli grantového programu a Strategického plánu ekonomic-
kého rozvoje a územního rozvoje statutárního města Přerova;

 splnění povinností žadatele vyplývající ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi 
statutárním městem Přerovem a žadatelem v roce 2014 a platební kázeň žadatele vůči 
statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným právnickým osobám;

 reálnost, věrohodnost předpokládaného rozpočtu pořízení lékařské techniky / preven-
tivního programu ve zdravotnictví / projektu v oblasti zdravotnictví;

 spolufinancování pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravot-
nictví / projektu v oblasti zdravotnictví z jiných zdrojů;

 přínos pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / projektu 
v oblasti zdravotnictví, hodnota získaná za vložené finanční prostředky;

 udržitelnost pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / 
projektu v oblasti zdravotnictví.

14. Poskytnutá podpora je ryze účelová. 

Finanční podporu lze použít na náklady pořízení lékařské techniky (bez DPH, je-li 
příjemce jejím plátcem), které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015 do 
31.12.2015. Viz příloha č. 5  
Finanční podporu lze použít na náklady položek preventivního programu ve zdravotnictví 
/ na náklady položek projektu v oblasti zdravotnictví, které jsou stanoveny statutárním 
městem Přerovem a které věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
Viz příloha č. 5

15. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů: 

Při výši dotace do 1 mil Kč - 20 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů 
pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / projektu v oblasti 
zdravotnictví, na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora poskytuje. Při 
výši dotace nad 1 mil Kč - 30 % z celkových (investičních i neinvestičních) nákladů 
pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / projektu v oblasti 
zdravotnictví, na jehož položky / na jejichž položky se finanční podpora poskytuje. 

16. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

17. O poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova. 
O rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne jeho 
zasedání.
Důvody neposkytnutí podpory se žadateli nesdělují.

18. Finanční podpora se příjemci poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Je-li 
poskytována podpora de minimis, je administrátor povinen okamžitě, nejpozději však 
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následující pracovní den po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předat kopii této 
smlouvy Oddělení právnímu Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, které 
provede registraci podpory de minimis do registru podpor de minimis. Registrace musí 
být provedena ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory de 
minimis.

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 5.

Přílohy č. 1 – 6



Žádost přijata dne (razítko podatelny):

Žádost o finanční podporu   
v oblasti zdravotnictví 
na rok 2015

Evidenční číslo žádosti:

Tuto část žádosti vyplní administrátor.           

webové stránky:

Název / obchodní firma:

Telefon:

e-mail: 

Grantový program statutárního města Přerova

Osobní  jméno, příjmení, odlišující  

dodatek nebo další označení:

IČ:

Místo podnikání:

1. Žadatel o finanční podporu

Bytem:

Telefon:

e-mail: 

webové stránky:

e-mail:

1.1. Fyzická osoba nepodnikající

Osobní jméno, příjmení:

Datum narození:

webové stránky:

Telefon:

1.2. Fyzická osoba - podnikající

1.3. Právnická osoba

IČ:

Sídlo:

Statutární orgán (osobní jméno, příjmení):



                                                                               osobní jméno, příjmení a podpis statutárního 
                                                                zástupce/statutárních zástupců žadatele - právnické osoby 
                                                                                a razítko žadatele - právnické osoby

Předpokládané finanční zdroje 

v částkách v Kč

na předpokládaných celkových 

nákladech:

(např. vlastní zdroje 100.000 Kč, dotace 

od statutárního města 

Přerova 10.000 Kč, dotace od 

Olomouckého kraje 10.000 Kč, …)

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti 
rozhodné pro posouzení žádosti.

                                                    osobní jméno, příjmení a podpis žadatele - fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení.

V ……………......……….. dne ……….…………..

Místo a termín (od - do) realizace:

Předpokládaný celkový rozpočet v Kč:

Požadovaná dotace v Kč:
Kolik % činí požadovaná dotace 

z celkového rozpočtu: 

2. Údaje o lékařské technice / preventivním programu / projektu v oblasti 

zdravotnictví *), na kterou / který / které žádáte dotaci                                                              
*) nehodící se škrtněte

Označení lékařské                                                                                                                             

techniky / preventivního                                                                                                                         

programu / projektu v oblasti 

zdravotnictví, na kterou / který / které 

žádáte dotaci: 
*) nehodící se škrtněte

Předpokládaný počet uživatelů: 

Cílová skupina uživatelů:

                                             osobní jméno, příjmení, podpis a razítko žadatele - fyzické osoby podnikající

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………

                                                           …………...……………………………………………………………



                                                                                                                                   Příloha č. 1 

Povinné přílohy žádosti o finanční podporu:

1. Celkový popis pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravot-
nictví / projektu v oblasti zdravotnictví, na které / který žádáte dotaci dle násle-
dujícího obsahu:

 popis pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / projektu
v oblasti zdravotnictví, na které / který žádáte dotaci;

 zdůvodnění a cíle pořízení lékařské techniky / realizace preventivního programu
ve zdravotnictví / realizace projektu v oblasti zdravotnictví;

 cílová skupina uživatelů lékařské techniky / preventivního programu ve zdravot-
nictví / projektu v oblasti zdravotnictví (popište všechny cílové skupiny, kterým pořízení 
lékařské techniky, realizace preventivního programu ve zdravotnictví, realizace projektu  
v oblasti zdravotnictví  přinese přímý i nepřímý užitek);

 metodika, prostředky (jakým způsobem nebo jakými prostředky bude dosaženo 
stanovených cílů pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / 
projektu v oblasti zdravotnictví);  

 partneři při pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / 
projektu v oblasti zdravotnictví (partnerské organizace, externí odborníci, zahraniční 
spolupráce apod. ...);

 realizační tým pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví / 
projektu v oblasti zdravotnictví (uveďte, kdo bude lékařskou techniku pořizovat, kdo
bude preventivní program ve zdravotnictví / projekt v oblasti zdravotnictví realizovat 
a zajišťovat);

 další skutečnosti (dle Vaší úvahy, tento bod není povinný).

2. Žadatel o finanční podporu na pořízení lékařské techniky předloží kupní cenu této 
techniky bez a s DPH.                                                                                                  
Žadatel o finanční podporu na realizaci preventivního programu ve zdravotnictví / 
projektu v oblasti zdravotnictví předloží předpokládaný rozpočet tohoto programu / 
projektu dle přílohy č. 2.

3. Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o finanční podporu

a) spolky – předkládají kopii potvrzení o zápisu do spolkového rejstříku; potvrzení lze 
nahradit výpisem ze základního registru osob (lze získat na kterémkoliv Czech pointu);

kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného příslušného orgánu 
spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;

b) obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;

c) nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii 
zřizovatelské smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu 
nadace nebo nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního 
fondu;

d) obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;



e) fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 
k podnikání;

f) fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu 
z obchodního rejstříku;

g) příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny; kopii dokladu o statutárním 
orgánu organizace;

h) církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona 
č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu z rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu 
(zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu 
církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu 
o statutárním orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 
společností, evidovaných právnických osob;

i) ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení 
pro případ smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního 
orgánu. 

4. Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele

V případě, že se jedná o žadatele, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, bude mu 
dotace poskytnuta v hotovosti. Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí 
podpory do výše 5.000 Kč, nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého 
běžného účtu.

5. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3

6. Zproštění mlčenlivosti dle přílohy č. 4

7. Čestné prohlášení dle přílohy č. 6

Vyžaduje se, pokud administrátor vyhodnotí, že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude 
poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora de minimis.



V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

*)   nehodící se škrtněte.               

**) Součet předpokládaných nákladů položek dle této tabulky, na které žadatel zamýšlí použít fin. podporu statutárního města          

      Přerova a ostatních položek pořízení lékařské techniky / preventivního programu / projektu v oblasti zdravotnictví, 

Název žadatele o finanční podporu:

Razítko žadatele

      na které žadatel nezamýšlí použít fin. podporu statutárního města Přerova a vykryje je z jiných zdrojů.

Podpis 
statutárního zástupce:

Celkové předpokládané náklady pořízení lékařské techniky / preventivního programu  

ve zdravotnictví / projektu v oblasti zdravotnictví*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li  

žadatel o finanční podporu jejím plátcem.**)

(Pozn. Žadatel o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů - 

Celkem v Kč:

DPH, je-li žadatel o finanční DPH, je-li žadatel o finanční
podporu jejím plátcem podporu jejím plátcem

v Kč v Kč

ve zdravotnictví / projektu v oblasti zdravotnictví*) podporu na jednotlivé použitá na jednotlivé

nákladové položky bez nákladové položky bez

Příloha č. 2 

Jednotlivé nákladové položky 100 % předpokládaných Předpokládaná výše dotace

Předpokládaný rozpočet pořízení lékařské techniky / preventivního

programu ve zdravotnictví / projektu v oblasti zdravotnictví*)  

na rok 2015 bez DPH, je-li žadatel jejím plátcem

pořízení lékařské techniky / preventivního programu nákladů žadatele o finanční  statutárního města Přerova

o finanční podporu:

při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Prohlašuji, že s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých 
níže uvedených osobních údajů statutárním městem Přerovem pro účely poskytnutí dotace, 
a to do uplynutí lhůty pro splnění poslední z povinností příjemce podle smlouvy o poskytnutí 
dotace a zároveň uplynutí doby trvání povinnosti uchovávat předmětné dokumenty podle 
předpisů na úseku archivnictví a spisové služby.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení 
je předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast, 
a souhlasím i s tímto zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu po dobu uvedenou 
v odst. 2 tohoto čestného prohlášení.

*)  právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                     osobní jméno, příjmení, datum narození, 
                                                                                          trvalý pobyt a podpis žadatele



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele - fyzickou osobu podnikající

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov 
majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………
                                                                                      …………………………………………

                                                                                  osobní jméno, příjmení, odlišující dodatek 
                                                                                  nebo další označení, IČ, místo podnikání,                           
                                                                                                podpis a razítko žadatele 



Příloha č. 3

Čestné prohlášení 

Pro žadatele – právnickou osobu

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,           

IČ: …………………………, se sídlem ……………………………………………………… 
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli 
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem 
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně předávajícímu písemně oznámit.

Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je 
předávající oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním 
městem Přerovem, příp. u osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast

*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace:
- Kulturní a informační služby města Přerova
- Sociální služby města Přerova
- Městská knihovna v Přerově
- základní školy
- mateřské školy
- Zařízení školního stravování Přerov

Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnost:
- Technické služby města Přerova, s. r. o.
- Teplo Přerov, a. s.
- Přerovská rozvojová, s. r. o.

Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                             ……………………………………………….
                                                                             ……………………………………………….
                                                                            ……………………………………………….
                                                                             
                                                                                       název/obchodní firma, IČ, sídlo,
                                                                             osobní jméno, příjmení, podpis statutárního
                                                                          zástupce /statutárních zástupců žadatele  
                                                                                       a razítko navrhovaného žadatele                      

** uveďte název/obchodní firmu navrhovaného žadatele 



Příloha č. 4

Zproštění mlčenlivosti

Já, níže podepsaný(á)*.................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti

pracovníky správce daně Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:

1) správy daní – místního poplatku: 
 ze psů
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

2) peněžitého plnění v rámci dělené správy:
 pokut
 nákladů řízení

3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle 
daňového řádu

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti se vydává pro účely poskytnutí dotace v rámci grantového 
programu na rok 2015.

V ………………………… dne ……………………… 

                                                                                             …………………………………
                                                                                                                   podpis

* fyzická osoba nepodnikající uvede osobní jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a podpis,
fyzická osoba podnikající uvede osobní jméno a příjmení, odlišující dodatek nebo další 
označení, IČ, místo podnikání, podpis a razítko,
právnická osoba uvede obchodní firmu/název, IČ, sídlo, osobní jméno, příjmení, podpis 
statutárního zástupce / statutárních zástupců právnické osoby a razítko.
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Příloha č. 5

VZOR
Smlouva o poskytnutí dotace

číslo ………………….

Statutární město Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
jednající ……………..
se sídlem Přerov, Bratrská 34

(dále jen předávající)

a

 u fyzické osoby nepodnikající:
………jméno, příjmení……………
datum narození .……. …………….
bytem ……………………………..
místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od místa trvalého pobytu 
…………

 u fyzické osoby podnikající:
… ……jméno, příjmení, odlišující dodatek nebo další označení  ………
IČ: …………………………………
DIČ: v případě, že je plátcem DPH
zapsaná ……(rejstřík, značka)…
místo podnikání …………………
místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od místa podnikání …………

 u právnické osoby:
………obchodní firma, název………
IČ: ……………………………………
DIČ: v případě, že je plátcem DPH
zapsaná …..(rejstřík, značka)……
jednající ………………………………
se sídlem ………………………………
místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od sídla 
………………………………

(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
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Znění článku I dle jednotlivých oblastí grantové podpory:

I. Oblast sportu – případy, kdy je podpora poskytnuta na provoz
sportovního zařízení:

Článek I
Předmět smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ………….. 
Kč (slovy: ………………………. korunčeských) na provoz sportovního zařízení
……………identifikace sportovního zařízení dle údajů vedených v katastru 
nemovitostí, případně dle jiných identifikačních znaků (nejde-li o sportovní zařízení, 
které se eviduje v katastru nemovitostí)………………,

tj. na: 
- náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, 

stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s vlastnictvím a užíváním 
uvedeného sportovního zařízení (položka pro případ, že příjemce je vlastníkem sportovního zařízení)

- nájemné uvedeného sportovního zařízení včetně nákladů spojených s užívá-
ním tohoto předmětu nájmu (tj. nákladů na teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá 
paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu 
materiálu, úklid a správcovství předmětu nájmu), hrazené přímo dodavateli nebo 
pronajímateli (položka pro případ, že příjemce je nájemcem sportovního zařízení)

- náklady spojené s užíváním uvedeného sportovního zařízení ve výpůjčce             
(tj. náklady na teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 
srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, úklid 
a správcovství předmětu výpůjčky), hrazené přímo dodavateli nebo půjčiteli 
(položka pro případ, že příjemce je vypůjčitelem sportovního zařízení)

- náklady na údržbu a opravy uvedeného sportovního zařízení včetně pořízení 
nebo užívání techniky související s údržbou a opravami uvedeného 
sportovního zařízení,

- zhodnocení uvedeného sportovního zařízení investičního charakteru 
(technická zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, zhodnocení pozemku 
investičního charakteru),

(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v roce 
2015, dle ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem hrazeným 
z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může administrátor
tyto položky upravit, příp. doplnit.      

2. Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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II. Oblast sportu – případy, kdy je podpora poskytnuta na sportovní činnost
příjemce nebo na organizaci sportovní akce příjemcem nebo na 
projekty v oblasti sportu:

Článek I
Předmět  smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši  …......…. Kč 
(slovy: …………………………. korunčeských) na

- nájemné sportovního zařízení (tj. sportovní haly, tělocvičny, fotbalového hřiště, 
kurtu, atletické dráhy a sektorů, sportovní herny, zimního stadionu, bazénu, 
turistické chaty, lyžařského vleku, příp. dalších sportovních areálů všeho druhu) 
včetně nákladů spojených s užíváním tohoto předmětu nájmu (tj. nákladů na 
teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou 
vodu, svoz odpadu, spotřebu materiálu, úklid a správcovství předmětu nájmu), 
hrazené přímo dodavateli nebo pronajímateli

- náklady spojené s užíváním sportovního zařízení (tj. sportovní haly, tělocvičny, 
fotbalového hřiště, kurtu, atletické dráhy a sektorů, sportovní herny, zimního 
stadionu, bazénu, turistické chaty, lyžařského vleku, příp. dalších sportovních 
areálů všeho druhu) ve výpůjčce (tj. náklady na teplo, elektrickou energii, plyn, 
tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu 
materiálu, úklid a správcovství předmětu výpůjčky), hrazené přímo dodavateli 
nebo půjčiteli

- náklady na údržbu a opravy pronajatého nebo vypůjčeného sportovního 
zařízení včetně pořízení nebo užívání techniky související s údržbou 
a opravami uvedeného sportovního zařízení

- pořízení a údržbu vybavení (tj. pořízení a údržbu sportovního náčiní, 
sportovního nářadí, sportovního oblečení včetně obutí), s výjimkou pořízení 
vybavení prostřednictvím leasingu

- dopravu příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří konají
pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, na sportovní akce s vlastní účastí příjemce
nebo na tréninky v rámci sportovní činnosti. Vlastní účast příjemce na 
sportovní akci nebo na tréninku bude prokazatelným způsobem uložena 
a archivována u příjemce.

- náklady na rozhodčí (tj. na odměny na činnosti rozhodčích, jízdné, stravné, 
nocležné)

- náklady na výsledkový servis při organizaci závodu

- mzdy, platy a odměny trenérů za práce konané v pracovněprávních vztazích 
včetně zákonných odvodů, nebo na odměny a plnění trenérům vyplývající 
z právních vztahů

- soutěžní příspěvky (tj. vklady do soutěží a turnajů, vstupní a licenční poplatky, 
startovné)

- ceny pro účastníky jednorázové sportovní akce

- náklady na zdravotní službu při organizaci akce
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(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v roce 
2015 v souvislosti se sportovní činností příjemce / s organizací sportovní akce 
příjemcem / s realizací projektu v oblasti sportu (bude blíže konkretizováno), dle 
ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši 
zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může administrátor 
tyto položky upravit, příp. doplnit.                   

2. Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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III. Oblast sociální – případy, kdy je podpora poskytnuta na provoz, činnost 
nebo projekt příjemce:

Článek I
Předmět smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši …...... Kč
(slovy: …………………………. korunčeských) na

- náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, 
stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s provozem nemovitosti, která
je ve vlastnictví příjemce a kterou příjemce užívá k zajištění plnění předmětu 
své činnosti (položka pro případ, že příjemce je vlastníkem nemovitosti)

- nájemné nemovitosti, která není ve vlastnictví příjemce a kterou příjemce 
užívá k zajištění plnění předmětu své činnosti, včetně nákladů spojených 
s užíváním předmětu nájmu (tj. nákladů na teplo, elektrickou energii, plyn, tuhá 
paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, svoz odpadu, spotřebu 
materiálu, úklid a správcovství předmětu nájmu), hrazené přímo dodavateli nebo 
pronajímateli (položka pro případ, že příjemce je nájemcem nemovitosti)

- náklady spojené s užíváním nemovitosti ve výpůjčce, kterou příjemce užívá 
k zajištění plnění předmětu své činnosti (tj. náklady na teplo, elektrickou 
energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, teplou vodu, svoz 
odpadu, spotřebu materiálu, úklid a správcovství předmětu výpůjčky), hrazené 
přímo dodavateli nebo půjčiteli (položka pro případ, že příjemce je vypůjčitelem nemovitosti)

- náklady na údržbu a opravy nemovitosti, kterou příjemce užívá k zajištění 
plnění předmětu své činnosti, do výše 10.000 Kč v jednotlivém případě

- kancelářské potřeby

- poštovné

- mzdy, platy a odměny zaměstnanců příjemce za práce konané v pracovně-
právních vztazích včetně zákonných odvodů

- odměny a plnění osobám vyplývající z právních vztahů a související 
s osvětovou a odbornou činností příjemce

- úhradu telekomunikačních a internetových služeb (na úhradu za telefonní 
hovory, fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice, používání 
mobilního telefonu, nákup telefonních karet a kuponů, pořízení telefonu, 
zřízení a užívání internetu)

- pořízení movitého majetku, který příjemce užívá k zajištění plnění předmětu 
své činnosti, s výjimkou pořízení movitého majetku prostřednictvím leasingu
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- dopravu klientů dojíždějících do organizace příjemce za účelem odborné 
terapie

- dopravu příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří konají
pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, za klientem, kterému je poskytována 
sociální služba

- zpracování účetnictví a mzdové agendy zaměstnanců příjemce 

- pořízení materiálu pro zájmovou činnost cílových skupin uživatelů

(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v roce 
2015 v souvislosti s činností / provozem / projektem v oblasti sociální (bude blíže

konkretizováno) příjemce, dle ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem 
hrazeným z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může administrátor 
tyto položky upravit, příp. doplnit.                   

2.  Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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IV. Oblast sociální - případy,kdy je podpora poskytnuta na konkrétní akci:

Článek I
Předmět smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ……….. Kč
(slovy: …………………………. korunčeských) 

a) na organizaci konkrétní akce (identifikace akce – název, místo, termín konání),
tj. na

- dopravu příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří konají 
pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr příjemce, na akci. Organizace akce bude 
prokazatelným způsobem uložena a archivována u příjemce.

- pořízení vybavení souvisejícího s organizací akce, s výjimkou pořízení 
vybavení prostřednictvím leasingu

- propagaci akce 

- ceny pro účastníky jednorázové akce

(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v roce 
2015, dle ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem hrazeným 
z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může administrátor 
tyto položky upravit, příp. doplnit.                   

b) na účast na konkrétní akci (identifikace akce – název, místo a termín konání),
tj. na:

- dopravu příjemce nebo jízdní náklady zaměstnanců příjemce, kteří konají 
pro příjemce práci na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, na akci s vlastní účastí příjemce. Vlastní 
účast příjemce na akci bude prokazatelným způsobem uložena a archivo-
vána u příjemce,

- úhradu vstupného na akci spojenou s vlastní účastí příjemce na akci,

- pořízení vybavení souvisejícího s účastí příjemce na akci, s výjimkou pořízení 
vybavení prostřednictvím leasingu,

- propagaci vlastní účasti na akci,

(dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v roce 
2015, dle ustanovení této smlouvy. DPH není způsobilým výdajem hrazeným 
z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může administrátor 
tyto položky upravit, příp. doplnit.           
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2. Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.

V. Oblast kultury – případy, kdy je podpora poskytnuta na činnost,
akci, provoz kulturního zařízení, projekt:

Článek I
Předmět smlouvy

1.  Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ………….. Kč   
(slovy: ……………………… korunčeských) na náklady položek dle požadavku 
příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem
s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky 
z prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. 
poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl 
DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem.  

uskutečněné v roce 2015 v souvislosti s činností (bude blíže konkretizováno)/ akcí (bude blíže

konkretizováno)/ projektem (bude blíže konkretizováno) / provozem kulturního zařízení …… 
identifikace kulturního zařízení dle údajů vedených v katastru nemovitostí, případně 
dle jiných identifikačních znaků (nejde-li o zařízení, které se eviduje v katastru 
nemovitostí)………………, dle ustanovení této smlouvy.

2. Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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VI. Oblast zdravotnictví – případy, kdy je podpora poskytnuta na pořízení
lékařské techniky (s výjimkou pořízení lékařské techniky prostřed-
nictvím leasingu) nebo na realizaci preventivních programů nebo na 
realizaci projektů:

Článek I
Předmět smlouvy

1.  Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ………….. Kč
(slovy: …………………………. korunčeských) 
na pořízení lékařské techniky …………..(bude blíže konkretizováno) bez DPH, je-li příjemce 
jejím plátcem
nebo
na  …….. náklady položek preventivního programu / projektu dle žádosti…… (bude blíže 

konkretizováno) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem ……………………………
s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky 
z prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. 
poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, 
pohoštění, podíl DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem, opravy, údržbu                      
a technické zhodnocení nemovitosti, rekondiční pobyty vč. dopravy. 

uskutečněné v roce 2015, dle ustanovení této smlouvy.

DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši zákonného nároku na 
odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.  Účelovou dotaci uvedenou v článku I bodě 1 této smlouvy nelze použít na pořízení 
lékařské techniky prostřednictvím leasingu.

3.  Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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VII.  Oblast volného času – případy, kdy je podpora poskytnuta na činnost, 
akci, provoz zařízení, projekt:

Článek I
Předmět  smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ………….. Kč 
(slovy: …………………………. korunčeských) na….náklady položek dle  požadavku    

      příjemce bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem               
s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky 
z prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. 
poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, 
pohoštění, podíl DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem.  

uskutečněné v roce 2015 v souvislosti s činností (bude blíže konkretizováno)/ akcí (bude blíže

konkretizováno)/ projektem (bude blíže konkretizováno) / provozem zařízení.....… identifikace  
zařízení dle údajů vedených v katastru nemovitostí, případně dle jiných identifikačních 
znaků (nejde-li o zařízení, které se eviduje v katastru nemovitostí)………………,        
dle ustanovení této smlouvy.

DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši zákonného nároku na  
odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  
pozdějších předpisů.

2. Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.
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Článek II 
Doba plnění

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy ve 
dvou splátkách na účet číslo …………………………. vedený u ……………………….., 
a. s., pobočka …………………….., a to následovně:

- částku ve výši …………………… Kč do 30.06.2015,
- částku ve výši …………………… Kč do 30.09.2015.                                                                                                                    

Pozn.: 2 splátky ve stejné výši – u dotace nad 50.000 Kč. V případě, že se jedná                    
o subjekt, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, předávající se zavazuje 
poskytnout příjemci dotaci v hotovosti, další podmínky zůstávají v platnosti.

Článek III
Poskytnutí a vyúčtování dotace

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci na účel uvedený v článku I bodě 1 této smlouvy 
v souladu s ustanoveními této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů činnosti / provozu
zařízení / akce / projektu / … (bude blíže konkretizováno), na jejíž položky / na jehož položky 
/ na jejichž položky byla dotace poskytnuta, minimálně   ….. % (při výši dotace do 1 mil. Kč –

20 %, nad 1 mil. Kč – 30 %) jejích / jeho / jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než 
je dotace od předávajícího.

3. Znění bodu 3 tohoto článku dle jednotlivých oblastí podpory – platí pro dotace 
ve výši nad 40.000 Kč na jednu žádost a pro dotace na organizaci akce ve výši
nad 10.000 Kč:

I.  Oblast sportu - případy, kdy je podpora poskytnuta na sportovní činnost

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy 
při sportovních akcích v prostorách sportoviště na viditelném místě a v písemných 
reklamních materiálech vztahujících se ke sportovní činnosti příjemce uvedené 
v článku I bodě 1 této smlouvy (tj. na pozvánkách, plakátech, v propozicích o soutěži, 
brožurách, ročenkách a obdobných písemných tiskopisech) prezentovat znak 
statutárního města Přerova a finanční spoluúčast statutárního města Přerova na 
celoroční činnosti příjemce. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31.12.2015.

II. Oblast sportu - případy, kdy je podpora poskytnuta na organizaci sportovní akce         
    
3.  Příjemce je povinen při konání sportovní akce uvedené v článku I bodě 1 této smlouvy            

v prostorách sportoviště na viditelném místě a v písemných reklamních materiálech 
vztahujících se k této akci prezentovat znak statutárního města Přerova a finanční 
spoluúčast statutárního města Přerova na organizaci této akce. 
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III. Oblast sportu – případy, kdy je podpora poskytnuta na realizaci projektu v oblasti 
sportu

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne počátku realizace 
projektu uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy ve veřejných prostorách 
užívaných ke své činnosti na viditelném místě, v písemných reklamních materiálech 
vztahujících se k tomuto projektu prezentovat znak statutárního města Přerov                    
a finanční spoluúčast statutárního města Přerova na realizaci projektu uvedeného
v článku I bodě 1 této smlouvy. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit po dobu 
realizace projektu.

IV. Oblast sportu – případy, kdy je podpora poskytnuta na provoz sportovního zařízení

3.  Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy 
v prostorách sportovního zařízení uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy na 
viditelném místě prezentovat znak statutárního města Přerov a finanční spoluúčast 
statutárního města Přerova na celoročním provozu tohoto zařízení. Tuto povinnost se 
příjemce zavazuje plnit do 31.12.2015.

V. Oblast sociální – případy, kdy je podpora poskytnuta na provoz, činnost příjemce
  

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy 
v prostorách objektu, který užívá k zajištění plnění předmětu své činnosti, na 
viditelném místě a v písemných reklamních materiálech vztahujících se k tomuto 
provozu / činnosti prezentovat znak statutárního města Přerov a finanční spoluúčast 
statutárního města Přerova na celoročním provozu / činnosti příjemce uvedeném/-né
v článku I bodě 1 této smlouvy. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 
31.12.2015.

VI. Oblast sociální – případy, kdy je podpora poskytnuta na organizaci akce příjemcem   

3.  Příjemce je povinen při akci uvedené v článku I v bodě 1 této smlouvy v prostorách 
jejího konání na viditelném místě a v písemných reklamních materiálech vztahujících 
se k této akci prezentovat znak statutárního města Přerov a finanční spoluúčast 
statutárního města Přerova na organizaci této akce.

VII. Oblast sociální – případy, kdy je podpora poskytnuta na realizaci projektu v oblasti 
sociální

3.  Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne počátku realizace 
projektu uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy ve veřejných prostorách 
užívaných ke své činnosti na viditelném místě, v písemných reklamních materiálech 
vztahujících se k tomuto projektu prezentovat znak statutárního města Přerov 
a finanční spoluúčast statutárního města Přerova na realizaci projektu uvedeného 
v článku I bodě 1 této smlouvy. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit po dobu 
realizace projektu.
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VIII. Oblast zdravotnictví – případy, kdy je podpora poskytnuta na pořízení lékařské  
techniky

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne pořízení lékařské 
techniky ve veřejných prostorách užívaných ke své lékařské činnosti na viditelném 
místě prezentovat znak statutárního města Přerov a finanční spoluúčast statutárního 
města Přerova na pořízení lékařské techniky uvedené v článku I bodě 1 této smlouvy.
Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit po dobu užívání lékařské techniky uvedené 
v článku I bodě 1 této smlouvy.

IX. Oblast zdravotnictví – případy, kdy je podpora poskytnuta na realizaci preventivního 
programu / projektu 

         
3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne počátku realizace 

preventivního programu / projektu uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy ve 
veřejných prostorách užívaných ke své lékařské činnosti na viditelném místě, 
v písemných reklamních materiálech vztahujících se k tomuto programu / projektu
prezentovat znak statutárního města Přerov a finanční spoluúčast statutárního města 
Přerova na realizaci programu / projektu uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy.
Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit po dobu realizace programu / projektu 
uvedeného v článku I bodě 1 této smlouvy. 

X. Oblast kultury a volného času – případy, kdy je podpora poskytnuta na činnost, akci, 
provoz zařízení, projekt
Ustanovení bodu 3. tohoto článku se v těchto oblastech podpory upraví obdobně jako 
ve výše uvedených oblastech podpory v závislosti na konkrétním případu.

4. Předávající uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 
Přerova způsobem a v rozsahu uvedeném v článku III bodě 3 této smlouvy.

5. Příjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou písemné specifikace, 
dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Z uvedené specifikace musí být patrné:

- celkové finanční částky uhrazené příjemcem (100 % skutečných nákladů příjemce)         
na jednotlivé položky činnosti / provozu zařízení / organizace akce / účasti na akci / 
projektu / … /, na něž byla dotace poskytnuta, realizované příjemcem v kalendářním 
roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově 
související s kalendářním rokem 2015),

- výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy a použitá na úhradu jednotlivých 
položek činnosti / provozu zařízení / organizace akce / účasti na akci / projektu / … /
dle této smlouvy, realizovaných příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla 
uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související s kalendářním 
rokem 2015),

- celkové náklady výše uvedené činnosti / provozu zařízení / organizace akce / účasti         
na akci / projektu / … / (* blíže specifikovat), realizované příjemcem v kalendářním roce, ve 
kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související 
s kalendářním rokem 2015),

dle přílohy č. 1 této smlouvy.
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6. Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit Odboru ….........………………………………. Magistrátu města Přerova 
nejpozději do 31.01.2016. Písemná specifikace uvedená v článku III bodě 5 této 
smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně Magistrátu 
města Přerova nejpozději dne 31.01.2016, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2016.

7. Příjemce je povinen k písemné specifikaci uvedené v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit užití znaku statutárního města Přerova v souladu s ustanovením článku III 
bodu 3 této smlouvy např. fotodokumentací.

8. Nevyčerpané peněžní prostředky dotace vrátí příjemce předávajícímu v termínu               
do 31.01.2016 na účet číslo ……………….., VS …………………, vedený u České 
spořitelny, a. s.

9. Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce 
použil poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této 
smlouvy a zda příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to 
v rozsahu celého účetnictví příjemce. Příjemce, který je fyzickou osobou 
nepodnikající, je povinen uchovávat doklady související s poskytnutou dotací po 
dobu 5 let ode dne předložení jejího vyúčtování.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu 
realizace položek činnosti / provozu zařízení / akce / projektu / … /, na něž / na 
niž / na něhož je dotace poskytnuta.
Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je předávajícímu 
nebo osobě jím pověřené umožnit a poskytnout předávajícímu nebo osobě jím 
pověřené veškerou součinnost.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené 
kontroly pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené 
kontroly jak v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku 2015.

10. Příjemce je povinen do 31.01.2016 na originále dokladu prokazujícího náklady,     
na než byla použita dotace dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, 
příp. jaká část těchto nákladů, byly hrazeny z prostředků této dotace.

11. VARIANTA I. – dotace není podporou de minimis

Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným závazně rozhodnout, zda 
dotace je či není veřejnou podporou, příp. veřejnou podporou slučitelnou se 
společným trhem, je Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci 
navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.
VARIANTA II. – dotace je podporou de minimis

Předávající sděluje příjemci a příjemce tímto výslovně bere na vědomí, že poskytnutí 
dotace ve výši…………. Kč podle této smlouvy zakládá poskytnutí podpory malého 
rozsahu (de minimis) podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis. Dnem poskytnutí podpory de minimis je den uzavření této smlouvy.
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12. Příjemce je povinen Odboru …………………………. Magistrátu města Přerova 
písemně oznámit veškeré změny týkající se názvu, obchodní firmy, bankovního 
spojení, sídla příjemce nebo jména, příjmení, bydliště, místa podnikání příjemce, a to 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo kdy tato změna byla 
přijata. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31.01.2016.

13. Použije-li příjemce finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy na zhodnocení 
majetku ve vlastnictví předávajícího, příjemce se zavazuje, že nebude po předávajícím 
požadovat protihodnotu či finanční kompenzaci toho, oč se hodnota tohoto majetku 
tímto zhodnocením zvýšila, a to ani po skončení užívání tohoto majetku příjemcem. 
(* Toto ustanovení bude smlouva obsahovat pouze v případě, že zhodnocení majetku ve vlastnictví předávajícího je jednou             

z položek, na které lze dle této smlouvy finanční podporu použít.)

14. Je-li příjemce při využití finančních prostředků poskytnutých podle této smlouvy 
dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při zadávání veřejné 
zakázky podle tohoto zákona.

Článek IV
       Sankční ujednání

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních 
prostředků nebo jejich části příjemcem předávající postupuje v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penalizace. (Pozn. Bude-li příjemcem 
příspěvková organizace zřízená statutárním městem Přerovem, postupuje se v dané věci dle 
ustanovení § 28 odst. 7, 8 a 10 uvedeného zákona – v tomto smyslu se v daném případě upraví i toto 

ustanovení smlouvy.)

2. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje do čestného prohlášení, které je 
přílohou č. 3 žádosti o poskytnutí dotace, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši poskytnutých prostředků a předávající neposkytne 
příjemci či jeho právnímu nástupci v následujících třech letech žádnou veřejnou 
finanční podporu.   

3. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši            
10-20 % z celkové výše dotace.

4. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 3 této 
smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet 
předávajícího ve výši 5-10 % z celkové výše dotace.

5. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 6 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši           
10-20 % z celkové výše dotace.
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6. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 7 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši               
5-10 % z celkové výše dotace.

7. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 9 této 
smlouvy, předávající neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v násle-
dujících třech kalendářních letech žádnou veřejnou finanční podporu. Tímto 
ujednáním není dotčen postup podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád).

8. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 10 této smlouvy, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve 
výši 5-10 % z celkové výše dotace.

9. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 12, je povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 5-10 % 
z celkové výše dotace.

10. Příjemce čestně prohlašuje, že všechny výše uváděné údaje o osobě příjemce jsou 
pravdivé. Prokáže-li se opak, je příjemce povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výše dotace.

Článek V
                                                            Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž předávající obdrží dva 
výtisky a příjemce jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran.

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova 
na svém …………… zasedání, konaném dne…………….., usnesením č. ………  .

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne ………………

………………………………................          ....................................……...........
                    VYPSAT                                                         VYPSAT
           statutární zástupce                                        statutární zástupce (-i)
                                                                                           příjemce
                                                                       (příp. zástupce na základě plné moci)  

Přílohy: 
VYPSAT – např.: Příloha č. 1 - vyúčtování 



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

činnosti / organizace akce / projektu příjemce, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy.                    

*)   nehodící se škrtněte.      **) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek sportovní 

Podpis
statutárního zástupce:

v oblasti sportu*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem.**)
(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů minimálně 10 % 

nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).
zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných zdrojů - při výši dotace 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

soutěžní příspěvky ... 

mzdy, platy a odměny trenérů za práce ... 

náklady na rozhodčí ... 
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

doprava příjemce nebo jízdní náklady …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

pořízení a údržba vybavení …

náklady na údržbu a opravy pronajatého …
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

je-li příjemce jejím plátcem je-li příjemce jejím plátcem

náklady spojené s užíváním …

nájemné sportovního zařízení včetně …
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

článku I bodu 1 této smlouvy dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 

na konkrétní položky dle ust. čl. na konkrétní položky dle ust.

I bodu 1 této smlouvy bez DPH, čl. I bodu 1 této smlouvy bez DPH, 

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce Výše dotace poskytnutá příjemci

Oblast - sport 

Příloha č. 1 smlouvy

náklady na zdravotní službu …

CELKEM:

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Celkové náklady sportovní činnosti / organizace sportovní akce / projektu  

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)
ceny pro účastníky jednorázové …

z jiných zdrojů - při sportovní činnosti mládeže do 18 let, minimálně 20 % z jiných 

náklady na výsledkový servis …
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

Podpis
statutárního zástupce:

Celkové náklady provozu sportovního zařízení 
za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem.*)
(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů 

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

charakteru)

CELKEM:

zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, 
zhodnocení pozemku investičního 

zhodnocení uvedeného sportovního
zařízení investičního charakteru (technická

a opravami uvedeného sportovního
zařízení

sportovního zařízení včetně pořízení
nebo užívání techniky související s údržbou

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na údržbu a opravy uvedeného

sportovního zařízení ve výpůjčce …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady spojené s užíváním uvedeného

včetně nákladů spojených s užíváním tohoto
předmětu nájmu ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

nájemné uvedeného sportovního zařízení 

srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené
s vlastnictvím a užíváním ...  

náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou 
energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, 

I bodu 1 této smlouvy bez DPH, bodu 1 této smlouvy bez DPH,
je-li příjemce jejím plátcem je-li příjemce jejím plátcem

článku I bodu 1 této smlouvy dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 

na konkrétní položky dle ust. čl. na konkrétní položky dle ust. čl. I

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce Výše dotace poskytnutá příjemci

Oblast - sport 

*) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek provozu sportovního zařízení, na které nebyla poskytnuta         
    dotace dle této smlouvy.

Příloha č. 1 smlouvy



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

100% skutečných nákladů příjemce

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

doprava příjemce nebo jízdní náklady ...  
za klientem ... (dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Konkrétní položky dle ustanovení

dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy 

je-li příjemce jejím plátcem
čl. I bodu 1 této smlouvy bez DPH,

článku I bodu 1 této smlouvy 

bodu 1 této smlouvy bez DPH,

dle této smlouvy a použitá 

zpracování účetnictví a mzdové agendy …

Oblast - sociální 

náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou …

na konkrétní položky dle ust.

odměny a plnění osobám vyplývající ... 
(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)
pořízení materiálu pro zájmovou činnost

poštovné

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

úhrada telekomunikačních a internetových …

nájemné nemovitosti …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)
náklady na údržbu a opravy nemovitosti, …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

mzdy, platy a odměny zaměstnanců …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)
doprava klientů dojíždějících do organizace …

pořízení movitého majetku, který příjemce …

je-li příjemce jejím plátcem

Výše dotace poskytnutá příjemci

na konkrétní položky dle ust. čl. I

náklady spojené s užíváním nemovitosti …

(Pozn. Příjemce o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových 

CELKEM:

kancelářské potřeby

bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem.**) 

nákladů minimálně 20% z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

Celkové náklady činnosti / provozu / projektu v oblasti sociální*) za rok 2015 v Kč   

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

**) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek činnosti / provozu / projektu v oblasti sociální, na které nebyla 
      poskytnuta dotace dle této smlouvy.    

Razítko příjemce:

Podpis 
statutárního zástupce:

Příloha č. 1 smlouvy

*)   nehodící se škrtněte.          



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

akce, s výjimkou pořízení vybavení 
prostřednictvím leasingu

statutárního zástupce:

Celkové náklady organizace akce za rok 2015 v Kč bez DPH,   

je-li příjemce jejím plátcem.*) 

(Pozn. Příjemce o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových 

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).
nákladů minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

CELKEM:

ceny pro účastníky jednorázové akce

pořízení vybavení souvisejícího s organizací

propagace akce

mimo pracovní poměr příjemce, na akci

příjemce práci na základě pracovního 
poměru nebo dohod o pracích konaných 

doprava příjemce nebo jízdní náklady
zaměstnanců příjemce, kteří konají pro

bodu 1 této smlouvy bez DPH, bodu 1 této smlouvy bez DPH,

je-li příjemce jejím plátcem je-li příjemce jejím plátcem

článku I bodu 1 této smlouvy dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 

na konkrétní položky dle ust. čl. I na konkrétní položky dle ust. čl. I

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce Výše dotace poskytnutá příjemci

Oblast - sociální 

Příloha č. 1 smlouvy

Podpis

*) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek organizace akce, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015 

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

propagace vlastní účasti na akci

CELKEM:

Razítko příjemce:

Podpis 
statutárního zástupce:

příjemce na akci, s výjimkou pořízení 

vybavení prostřednictvím leasingu

pořízení vybavení souvisejícího s účastí

je-li příjemce jejím plátcem.*) 

mimo pracovní poměr, na akci s vlastní

účastí příjemce na akci

úhrada vstupného na akci spojenou s vlastní

účastí příjemce

poměru nebo dohod o pracích konaných 

je-li příjemce jejím plátcem

příjemce práci na základě pracovního 

doprava příjemce nebo jízdní náklady

zaměstnanců příjemce, kteří konají pro

je-li příjemce jejím plátcem

na konkrétní položky dle ust. čl. I na konkrétní položky dle ust. čl. I

bodu 1 této smlouvy bez DPH,bodu 1 této smlouvy bez DPH,

Oblast - sociální 

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce Výše dotace poskytnutá příjemci

*) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek účasti na akci, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy    

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).
minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

Příloha č. 1 smlouvy

Celkové předpokládané náklady účasti na akci za rok 2015 v Kč bez DPH,   

(Pozn. Příjemce o finanční podporu se musí podílet na financování těchto celkových nákladů

článku I bodu 1 této smlouvy dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů 

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

      kulturního zařízení, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy.    

*)   nehodící se škrtněte.               

**) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek činnosti, aktivit / akce / projektu / provozu, rozvoje a obnovy   

statutárního zástupce:
Podpis

minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

na konkrétní položky dle ust. čl.

I bodu 1 této smlouvy bez DPH, I bodu 1 této smlouvy  bez DPH,

je-li příjemce jejím plátcem

Výše dotace poskytnutá příjemci

na konkrétní položky dle ust. čl.

100 % skutečných nákladů příjemce

dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy 

je-li příjemce jejím plátcem

dle této smlouvy a použitá 

CELKEM:

Celkové náklady činnosti, aktivit / akce / projektu / provozu, rozvoje a obnovy  
kulturního zařízení*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem. **) 

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

Konkrétní položky dle ustanovení

článku I bodu 1 této smlouvy 

Příloha č. 1 smlouvy

Oblast - kultura 



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015 

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

**) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu zařízení /   
      projektu v oblasti volného času příjemce, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy. 

Podpis
statutárního zástupce:

*)   nehodící se škrtněte.            

zařízení / projektu*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím 
plátcem.**) (Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů 

minimálně 20 % z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % z jiných 

dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 

bodu 1 této smlouvy bez DPH, bodu 1 této smlouvy bez DPH,

je-li příjemce jejím plátcem je-li příjemce jejím plátcem

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce

na konkrétní položky dle ust. čl. I na konkrétní položky dle ust. čl. I

Výše dotace poskytnutá příjemci

článku I bodu 1 této smlouvy 

Příloha č. 1 smlouvy

Oblast - volný čas 

zdrojů - při výši dotace nad 1 mil. Kč, než je dotace od statutárního města Přerova).

Celkové náklady činnosti / organizace akce / účasti na akci / provozu  

CELKEM:



Krycí list Vyúčtování přijato dne (razítko podatelny):

Vyúčtování dotace
poskytnuté v roce 2015  

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

(Pozn. Příjemce se musí podílet na financování těchto celkových nákladů minimálně 20 %

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Osobní jméno a příjmení 
statutárního zástupce:

*) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek pořízení lékařské techniky / preventivního programu      

    ve zdravotnictví / projektu v oblasti zdravotnictví, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy. 

Příloha č. 1 smlouvy

Oblast - zdravotnictví 

je-li příjemce jejím plátcem

Konkrétní položky dle ustanovení 100 % skutečných nákladů příjemce Výše dotace poskytnutá příjemci

článku I bodu 1 této smlouvy dle ust. čl. III bodu 5 této smlouvy dle této smlouvy a použitá 

na konkrétní položky dle ust. čl. I na konkrétní položky dle ust. čl. I

bodu 1 této smlouvy bez DPH, bodu 1 této smlouvy bez DPH

je-li příjemce jejím plátcem

*) nehodící se škrtněte.           

projektu v oblasti zdravotnictví*) za rok 2015 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem.**)

           z jiných zdrojů - při výši dotace do 1 mil. Kč a minimálně 30 % - při výši dotace nad 1 mil. Kč, 
           než je dotace od statutárního města Přerova). 

Celkem v Kč:

Podpis
statutárního zástupce:

Celkové náklady pořízení lékařské techniky / preventivního programu ve zdravotnictví /  
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Příloha č. 6

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele

Sídlo / Adresa žadatele

IČ / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

  kalendářní rok.

  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na 
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 01.04.2012 - 31.03.2013; 01.04.2013 - 31.12.2013):

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Podniky
1

propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený
2

s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:  
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 

v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo     

dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 

s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 
subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že 

                                                
1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory de minimis.
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  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

  vznikl spojením (fúzí splynutím
3
) níže uvedených podniků:

  nabytím (fúzí sloučením
4
) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením
5
) podniku.

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

                                                
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
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a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita
6
. Podniku (žadateli) 

byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem

 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly; 

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli

7
, kterým je statutární město Přerov, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, 

a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

                                                
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis.


