INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
„Poskytování dotací mimo dotační programy“

Město Blansko
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
(dále jen „poskytovatel“)
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Čl. 1
Úvod
1.1. Individuální dotace je možno poskytnout na financování činností, na které nejsou vypisovány
Městem Blansko dotační programy. Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města
Blansko se řídí zejména těmito právními předpisy a dokumenty:
− zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
− zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
− zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Okruh způsobilých žadatelů
2.1. Oprávněnými žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby, které žádají o dotaci na účel pro
který není vyhlášen Městem Blansko žádný dotační program.
2.2. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který má vůči poskytovateli dotace a jím zřízeným a založeným právnickým osobám řádně
vypořádány veškeré finanční závazky, a který nemá neuhrazené závazky po lhůtě
splatnosti vůči jiným orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie či jejím
členským státům, ani zdravotním pojišťovnám,
b) kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání nebo související s akcí, na
kterou má být poskytována dotace,
c) který se nenachází v procesu rušení bez právního nástupce, ani není v procesu rušení
s právním nástupcem a není vůči němu vedeno insolvenční řízení.
Čl. 3
Maximální výše dotace v jednotlivém případě a kritéria stanovení výše dotace
3.1. Maximální výše dotace není stanovena a o její výši a poskytnutí dotace rozhoduje příslušný
orgán města.
Čl. 4
Účel, na který může být dotace poskytnuta
4.1. Účel dotace není nijak omezen. Dotace však musí být v souladu se zájmy města.
4.2. Dotace může být poskytnuta pouze pro účel, pro který není vyhlášen Městem Blansko žádný
dotační program.
Čl. 5
Pravidla pro předkládání žádosti
5.1. Žádost lze podávat po celý kalendářní rok.
5.2. Žádost se podává na stanoveném formuláři v písemném vyhotovení výhradně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu Blansko nebo doporučeně poštou a ve shodné
podobě také elektronicky na e-mailovou adresu: dotace.individualni@blansko.cz.
5.3. Žádost se všemi povinnými přílohami musí být pevně svázaná v jeden dokument opatřený
krycím listem s uvedením titulku „Žádost o poskytnutí individuální dotace“, názvem žadatele,
seznamem všech příloh a celkovým počtem listů (počítáno bez krycího listu).
5.4. V případě nepravdivě uvedených informací v žádosti nebo jejích přílohách a v případě
nepodání shodných žádostí v tištěné a elektronické podobě bude žadatel o dotaci vyřazen
z okruhu oprávněných uchazečů.
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5.5. Žádost musí být předložena:
− Město Blansko
Odbor (uvede se dle příslušnosti žádosti)
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
5.6. Podává-li žadatel více žádostí, předkládá každou žádost v kompletní podobě v samostatné
obálce dle pokynů uvedených v předchozím bodu.
5.7. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením
žádostí.
Čl. 6
Kritéria pro hodnocení žádosti
6.1. Žádost bude hodnocena jednotlivými odbory (dle jejich příslušnosti), následně v komisích
rady města (pokud daná komise existuje).
6.2. Následně bude žádost v souladu s metodikou pro poskytování individuálních dotací
předložena orgánům města k rozhodnutí o přidělení (nepřidělení) dotace.
6.3. Podrobný postup pro hodnocení žádostí je upraven v Metodice pro poskytování individuálních
dotací.
Čl. 7
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
7.1. O přidělení/nepřidělení dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona o obcích, tj.
rada nebo zastupitelstvo města nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku.
Čl. 8
Čerpání dotace
8.1. Dotaci je možno čerpat pouze na účel uvedený v žádosti a na náklady vzniklé od 01.01. do
31.12. daného kalendářního roku.
8.2. Dotaci je možno čerpat pouze do 31.12. daného kalendářního roku.
8.3. Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.
Čl. 9
Další podmínky pro poskytnutí dotace
9.1. Dotace je přísně účelová. Je poskytována na konkrétní účel specifikovaný ve formuláři
žádosti s vymezením názvu a popisu.
9.2. Žadatel o dotaci je povinen písemně ohlásit administrátorovi změnu svých identifikačních
údajů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data účinnosti změny.
9.3. Další podmínky budou uvedeny také ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Čl.10
Přílohy
10.1.Vzor žádosti, vč. obsahu jejích příloh.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
11.1. Na poskytnuté dotace se vztahují pravidla obsažená v Metodice pro poskytování
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individuálních dotací.
V Blansku dne

Mgr. Ivo Polák
starosta Města Blansko
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