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PROGRAM PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ VE 

FORMĚ GRANTŮ Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA PRO ROK 2021 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Realizace programu a poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlučína se řídí 

platnými právními úpravami, vymezenými zejména zákony: 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 

výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 

Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2) Účelem Programu pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z rozpočtu města 

Hlučína pro rok 2020 (dále jen „Programu“), je stanovení jednotných a závazných 

podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Hlučína formou 

dotací. Účelem, na který mohou být tyto dotace - peněžité prostředky poskytnuty, je: 

 

doplňkový zdroj financování, kterým se město Hlučín bude spolupodílet na realizaci 

schválených projektů, které zejména významně reprezentují město Hlučín nebo zahrnují 

aktivity, na kterých má město zájem, dále jen „GRANTY“. Důvodem podpory tohoto 

účelu je dlouhodobá snaha a úsilí města Hlučína podpořit realizaci vybraných projektů 

realizovaných na území města Hlučína, a to kulturní, sportovní a další akce, které jsou 

pořádány na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město 

Hlučín. 

 

Článek II. 

GRANTY 

 

1) Projektem se pro účely těchto zásad rozumí jedinečný proces sestávající z řady 

koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 

cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady  

a zdroji. 

 

2) Granty jsou poskytovány na základě písemné žádosti o grant, která musí být podána na 

podatelnu Městského úřadu Hlučín nejpozději ve lhůtě pro podání žádosti, stanovené 

každoročně při zveřejnění Programu na úřední desce. Žádost musí být podána na 

formuláři: „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“(viz Příloha č. 1 + 

Příloha č. 1A, 1B dle charakteru projektu žadatele) a na základě tohoto Programu.  

 

3) Účel, na který mohou být granty poskytnuty: 

granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů, které: 

a) významně reprezentují město Hlučín, 

b) zahrnují aktivity, na kterých má město zájem. 

 

4) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

grantů v daném roce bude činit 350.000,- Kč.  
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5) Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu grantů bude do 

výše Zastupitelstvem města Hlučína schváleného rozpočtu akce č. 85 GRANTY pro daný 

kalendářní rok. 

 

6) Důvody podpory výše uvedeného účelu: 

Podpora místní Agendy 21 – kulturní, sportovní a další akce, které jsou pořádány na 

území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín. 

 

7) Maximální výše grantů v jednotlivém případě činí 30.000 Kč. Na návrh grantové 

pracovní skupiny Rada města Hlučína (dále jen „rada“) rozhoduje o poskytnutí grantů 

formou dotací, zpravidla v žadatelem požadované částce. Grantová pracovní skupina 

může navrhnout radě snížit přidělovanou částku jednotlivých grantů oproti žadatelem 

požadované výši grantu, s ohledem na množství podaných žádostí a celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu v daném kalendářním roce.  

 

8) Okruh způsobilých žadatelů 

O grant mohou žádat občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 

osoby působící na území města Hlučína (případně realizující projekt na území města 

Hlučína). 

 

9) Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti lze podávat ve lhůtě od 25. 1. 2021 do 7. 2. 2021. 

 

10) Kritéria pro hodnocení žádosti 

a) Každý projekt bude hodnocen ve třech úrovních (posouzení formálních náležitostí -

administrativní soulad, posouzení přijatelnosti - kritéria přijatelnosti, hodnocení 

projektu - kvalita projektu na základě hodnotící tabulky). 

 

b) Posouzení formálních náležitostí provede pověřený pracovník/pracovníci příslušného 

odboru, nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení příjmu žádostí o grant (termín 

ukončení příjmu žádostí je zveřejněn v Programu). V případě zjištění nesouladu 

formálních náležitostí v žádostech o grant bude žadatel vyzván pracovníky odboru 

rozvoje telefonicky, popřípadě e-mailem k nápravě. Pro sjednání nápravy bude 

žadateli poskytnuta dodatečná lhůta ve výši 2 pracovních dnů. Pokud do stanovené 

lhůty žadatel nesjedná nápravu, bude tato žádost o grant z dalšího hodnocení 

vyloučena.     O posouzení formálních náležitostí bude vyhotoven zápis. Za formální 

náležitosti se považují administrativní požadavky na podanou žádost o grant (projekt) 

uvedenou v Programu. Jedná se zejména o doložení všech tři částí Přílohy č. 1, dále 

přílohy č. 2, 3 a 4, dodržení lhůty pro podání projektu, dodržení požadavků na 

vyplnění údajů ve formulářích. 

 

c) Posouzení přijatelnosti provede pověřený pracovník/pracovníci příslušného odboru. 

Předmětem posouzení projektu z pohledu přijatelnosti jsou skutečnosti, 

zda předkládaný projekt je v souladu s věcnými podmínkami uvedenými v tomto 

Programu. Jedná se především o posouzení, zda předkládaný projekt naplňuje atributy 

projektu, zda žadatel patří mezi oprávněné žadatele, zda má žadatel vyrovnány veškeré 

závazky vůči rozpočtu města a státním institucím k datu podání žádosti o grant, zda 

žádost o grant nepřevyšuje max. výši grantu uvedenou v Programu apod. 

V ojedinělých a řádně zdůvodněných případech je možné udělit výjimku z pravidla 

„vyrovnání veškerých závazků vůči rozpočtu města ke dni podání žádosti o grant“. 

V případě takto vzniklé situace bude, na základě rozhodnutí pracovníků příslušného 

odboru, takovýto projekt dále hodnocen avšak s tím, že budou na tuto skutečnost 

upozorněni všichni členové grantové pracovní skupiny. Konečné stanovisko o udělení 

této výjimky má rada, která rozhoduje o konečném udělení grantů. Při nesplnění 
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jakékoli podmínky přijatelnosti (věcný rozpor v podaném projektu a tímto 

Programem), je žádost o grant z dalšího hodnocení vyřazena. O posouzení přijatelnosti 

bude vyhotoven zápis. 

 

d) Podané projekty, které prošly posouzením formálních náležitostí a posouzením 

přijatelnosti, jsou posuzovány výběrovou pracovní skupinou z hlediska kvality 

projektu, dále jen „grantová pracovní skupina“. O složení grantové pracovní skupiny 

na daný kalendářní rok rozhoduje rada. Grantová pracovní skupina obdrží od 

pověřeného pracovníka/pracovníků příslušného odboru zápisy o posouzení formálních 

náležitostí a posouzení přijatelnosti projektu. O hodnocení kvality projektů bude 

vyhotoven zápis. Kvalita projektu bude hodnocena dle hodnotící tabulky, která bude 

závazná pro všechny členy grantové pracovní skupiny. Hodnotící tabulka je navržena 

tak, aby zohledňovala kvalitu projektu, efektivnost vynaložených nákladů a finanční 

účast žadatele na projektu. Tabulka umožňuje, aby projekty, které jsou kvalitní a    

ojedinělé, a jejich žadatelé nemají vlastní prostředky na realizaci, měly šanci na 

základě ostatních kritérií uspět.  
 

HODNOTÍCÍ OBLAST BODY 

1) KVALITA PROJEKTU 
celkem 

max. 

10 bodů 

1 a) Do jaké míry projekt přispívá k uspokojení veřejné potřeby  
(nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé, prevence poškozování životního 

prostředí, podpora kulturních a sportovních akcí…) 

max. 5 

1 b) Jak projekt vystihuje požadavky Programu max. 5 

2) ROZPOČET A EFEKTIVITA NÁKLADŮ 
celkem 

max. 

8 bodů 

2 a) Do jaké míry jsou navrhované výdaje efektivní a nezbytné pro realizaci      

projektu 
max. 5 

2 b) Spoluúčast žadatele na financování projektu max. 3 

Finanční účast žadatele na celkových nákladech projektu je ≥ 30 %  3 

Finanční účast žadatele na celkových nákladech projektu je > 20 %  a < 30 % 2 

Finanční účast žadatele na celkových nákladech projektu je 20 % 1 

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 1) + 2) 18 

 

e) Členové grantové pracovní skupiny jsou povinni respektovat vyloučení střetu 

veřejného zájmu se zájmy osobními.  

 

11) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti bude max. do 50-ti dnů od konce lhůty pro podání 

žádosti. 

Informace o schválených projektech (rozhodnutí o poskytnutí grantů formou dotace) budou 

zveřejněny do 20 dnů od rozhodnutí rady na úřední desce města Hlučína a webových 

stránkách města Hlučína.  

 

12) Podmínky pro poskytnutí dotace formou grantu: 

 Projekt zpracovaný žadatelem musí být realizován na území města Hlučína. 

 Grant se uděluje na akci v maximální výši 80 % skutečných celkových nákladů. 

 O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučín. 

 Grant nelze poskytnout na aktivity politických stran a hnutí. 

 Formulář a vstupní informace, nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na 

příslušných odborech Městského úřadu Hlučín a webových stránkách města. Formulář 

„Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ (viz Přílohy č. 1, 1A, 1B) 
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spolu s přílohou č. 2 a 3 v jednom vyhotovení, lze podat pouze doporučeně poštou 

nebo na podatelně Městského úřadu Hlučín. Datem podání se rozumí podání na poště 

nebo datum podání na podatelně.  

 Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat: 

a) vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ 

s předepsanými náležitostmi včetně všech požadovaných příloh. Žádost se skládá ze tří 

částí: 

 obecná část, 

 specifická část, 

 rozpočet; 

b) prostou kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad 

o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení identifikačního čísla, 

zřizovací  listina,  živnostenský  list apod.),  případně průkaz  totožnosti; prostou kopii 

dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem 

osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat 

smlouvy); 

c) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním 

pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu 

města Hlučína (viz Příloha č. 3). Pokud žadatel k výše uvedenému čestnému 

prohlášení doloží rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků, rozhodnutí o 

povolení splátek nebo dohodu o splátkovém kalendáři dluhu, bude to považováno za 

splnění podmínky bezdlužnosti; 

d) čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis v uplynulých třech letech, 

pokud se na žadatele vztahují pravidla Evropské Unie a České republiky 

pro poskytování veřejné podpory* (viz Příloha č.4). 

 

13) V případě, že bude podaná žádost neúplná nebo žadatel bude mít závazky po lhůtě 

splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu 

úřadu a rozpočtu města Hlučína a žadatel ani jinak nesplní podmínku bezdlužnosti, žádost 

bude vyřazena. 

 

14) Žadatelé předkládají své projekty v zalepené obálce, dle pokynů uvedených v konkrétním 

Programu k předložení projektů na poskytnutí grantu. Obálky jsou otevírány na podatelně 

Městského úřadu Hlučín a opatřeny podacím číslem. 

 

15) Jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí grantů formou dotací budou radě poskytnuty 

zápisy ze všech 3 úrovní hodnocení (formální náležitosti, přijatelnost a kvalita projektů).  

 

16) Po rozhodnutí o poskytnutí grantu formou dotace do 30.000 Kč budou vyhotoveny návrhy 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy radě ke schválení. 

 

17) S úspěšnými žadateli uzavře město Hlučín veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle 

platných předpisů. Ve veřejnoprávní smlouvě budou obsaženy náležitosti stanovené 

zákonem, které jsou rovněž uvedeny v čl. II odst. 14 tohoto Programu. Dále si město 

Hlučín může ve veřejnoprávní smlouvě stanovit povinnost žadatele prezentovat město 

Hlučín (např. znak města) při realizaci těchto projektů. Před uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy odevzdají žadatelé úředně ověřený doklad, na jehož základě došlo k vytvoření 

subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení identifikačního 

čísla, zřizovací listina, živnostenský list, apod.) případně průkaz totožnosti; úředně ověřený 

doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím 

oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy). Žadatelé, 

kteří požadované doklady předložili již v předcházejících letech, potvrdí svým podpisem 

jejich platnost pro daný rok (viz Příloha č. 2). 

 

18) Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve splátkách na příslušný kalendářní rok. 
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19) Vyúčtování grantu 

Na vybrané projekty obdrží žadatelé účelově vázané finanční prostředky. Žadatelé, s nimiž 

je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, jsou povinni předložit vyúčtování dotace           

do 15. ledna následujícího roku od roku, na který byl grant formou dotace poskytnut. 

 

20) Vyúčtování čerpání grantu musí obsahovat: 

a) přehled celkových příjmů (výnosů) a celkových výdajů (nákladů) projektu; 

b) přehled výdajů (nákladů) projektu hrazených z grantů: 

 příjemce doloží vyúčtování kopiemi prvotních účetních dokladů, nájemních, kupních, 

pracovních smluv, popř. objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k projektu 

hrazenému z grantu. 

 v případě, že příjemce grantu nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vvyúčtování  

nebo neodvede nevyčerpané prostředky, může rada rozhodnout vrácení přidělených 

finančních prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí grantu 

formou dotace. 

 za splnění účelu čerpaných finančních prostředků a za pravdivost i správnost 

závěrečného vyúčtování zodpovídá statutární zástupce žadatele. 

c) krátkou zprávu o použití finančních prostředků a kopie účetních dokladů. 

 

21) Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků musí příjemce grantu uhradit penále ve 

výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

 

22) Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje odbor rozvoje a školství Městského 

úřadu Hlučín. 

 

23) Vzor žádosti, obsah příloh 

Úplný formulář žádosti (Přílohy č. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4 a 5) jsou k dispozici na internetových 

stránkách města Hlučína: www.hlucin.cz. 

 

 

 Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

 

1) Program pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z rozpočtu města Hlučína 

pro rok 2021 schválila Rada města Hlučína na svém zasedání konaném dne 18.12.2020 

pod bodem usnesení č. 68/7a). 

 

2) Tento Program pro hodnocení a poskytování grantů z rozpočtu města Hlučína nabývá 

účinnosti dnem 21. 12. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v.r.     Mgr. Petra Řezáčová  v.r. 

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlucin.cz/
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Příloha č. 1 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA 
(obecná část) 

 

Grant pro rok: 2021 
 

Žadatel FYZICKÁ OSOBA 
Jméno, příjmení a titul: 

 

Datum narození:  
Číslo občanského 

průkazu: 
 

IČ (je-li fyzická osoba podnikatelem):  
 

Žadatel PRÁVNICKÁ OSOBA 
(úplný a přesný název) 

 

 

 

Statistická právní forma:  

Statutární zástupce:                

Jméno, příjmení a titul:  
Pracovní zařazení, 

funkce: 
 

Adresa:  

Telefon:  Mobil:  

E-mail:  

Datum zahájení činnosti:  
IČ:  

DIČ:  

Identifikace**: 

a) osob zastupujících právnickou osobu 

s uvedením právního důvodu zastoupení 

 

 

b) osob s podílem v této právnické osobě 

 
 

c) osob, v nichž má žadatel přímý podíl a 

výše tohoto podílu 
 

 

Adresa/sídlo žadatele: 

Ulice:  Č.p.  

Obec:  PSČ  

Tel.:  Mobil:  Fax:  

E-mail:  Webová stránka:  

 

Bankovní spojení žadatele: 

Číslo účtu žadatele:  Kód banky:  

Název banky: 
 Specifický 

symbol: 

 

Adresa banky:  
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Seznam příloh žádosti:  

 

 

 

 
 

Zastoupení na základě plné moci:  Plná moc doložena: 

ANO*** NE*** ANO*** NE*** 

*** Nehodící se škrtněte 

 

 

Datum: . . . . . . . . . . . . .         Podpis (případně) razítko žadatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

** Vysvětlivky: 

a) Identifikace osob zastupujících žadatele - právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: v případě osoby 

zastupující žadatele, která je fyzickou osobou, je třeba uvést její jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště; 

v případě osoby zastupující žadatele, která je právnickou osobou, je třeba uvést její název, sídlo, IČ. U listiny osvědčující 

právní důvod zastoupení uvést datum jejího vystavení, kým byla vystavena a případně pokud existuje - jednací číslo.        

b) Identifikace osob s podílem v této právnické osobě – žadateli: uvedení jména a příjmení, data narození, adresy bydliště 

fyzické osoby, mající podíl na právnické osobě - žadateli; uvedení názvu, sídla, IČ, právnické osoby, mající podíl na 

právnické osobě – žadatel.  

c) Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu  -  uvedení názvu, sídla, IČ, právnické osoby 

právnické(ých) osoby(osob) na níž má žadatel podíl a uvedení výše tohoto podílu.  

 

Ostatní přílohy:  

I. Doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení 

identifikačního čísla, zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti. 

II. Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat 

jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy). 

III. Žadatelé, kteří požadované doklady předložili již v předcházejících letech, potvrdí svým podpisem jejich platnost pro 

daný rok (viz. Příloha č. 11). 

IV. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, Okresní správě 

sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu města Hlučína (viz Příloha č. 12) nebo rozhodnutí o povolení 

posečkání s úhradou nedoplatků, nebo dohoda o splátkovém kalendáři dluhu. 

V. Čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis v uplynulých třech letech, pokud se na žadatele vztahují pravidla 

Evropské Unie a České republiky pro poskytování veřejné podpory (viz Příloha č. 6). 
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Příloha č. 1A 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA 
(specifická část) 

 

Název projektu  

Účel, na který 

žadatel chce grant 

použít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění žádosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín zahájení, 

ukončení a místo 

realizace projektu 

Zahájení: 

 

Ukončení: 

 

Místo realizace: 

Celkové výdaje na 

realizaci projektu  

 

Předpokládané 

příjmy celkem  

(bez grantu) 

 

Požadovaná výše 

grantu* 

 

Jméno organizace 

(právnická nebo 

fyzická osoba, která 

se podílí na úhradě 

nákladů a v jaké 

výši) 

 

Bilance rozpočtu 

(příjmy – výdaje) 

 

*Požadovaná výše grantu může být maximálně 80% z celkových výdajů na realizaci projektu. 
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Příloha č. 1B 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA 
(rozpočet) 

 

Druh výdaje 
Částka v Kč 

celkem 

Položka 11) Spotřebované nákupy celkem  

Položka 1.1. Spotřeba materiálu  

Položka 1.1.1 Spotřební materiál (př. papír, psací potřeby, tonery 

apod., včetně uvedení množství) 

 

Položka 1.1.2   

Položka 1.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Položka 1.2.1 př. židle (včetně uvedení množství)  

Položka 1.2.2   

Položka 1.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  

Položka 1.3.1   

Položka 1.3.2   

Položka 1.4 Spotřeba energie  

Položka 1.4.1 Spotřeba elektrické energie  

Položka 1.4.2 Vodné, stočné  

Položka 1.4.3 Spotřeba plynu  

Položka 22) Služby celkem  

Položka 2.1. Cestovné  

Položka 2.1.1 Tuzemské cestovné  

Položka 2.1.2   

Položka 2.2 Jiné výše neuvedené služby  

Položka 2.2.1   

Položka 2.2.2   

Položka 33) Osobní náklady celkem  

Položka 3.1 Mzdové náklady  

Položka 3.1.1 Mzdy a platy (hrubá mzda)  

Položka 3.1.2 Zákonné odvody z mezd  

Položka 3.1.3 Dohody konané mimo pracovní poměr  

Položka 3.2 Honoráře, odměny účinkujícím  

Položka 3.2.1   

Položka 3.2.2   

Položka 44) Jiné výše nespecifikované náklady (konkretizujte)  

Položka 4.1   

Položka 4.2   

Výdaje celkem  

 

Druh příjmu5) Částka v Kč 

celkem 

Položka 1 Vstupné6)  

Položka 2   

Příjmy celkem  

 

                                                 
1) V případě, že výdajový druh bude obsahovat více položek, vložte do tohoto druhu řádek nové položky 
2)V případě, že výdajový druh bude obsahovat více položek, vložte do tohoto druhu řádek nové položky 
3) V případě, že výdajový druh bude obsahovat více položek, vložte do tohoto druhu řádek nové položky 
4) V případě, že výdajový druh bude obsahovat více položek, vložte do tohoto druhu řádek nové položky 
5) Do příjmu nezahrnujte grant, o který žádáte 
6) V případě, že výdajový druh bude obsahovat více položek, vložte do tohoto druhu řádek nové položky 
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Příloha č. 2 

 

 

Prohlášení žadatele o grant 

 

Prohlašuji, že požadované doklady, uvedené ve formuláři dle Přílohy č. 1.  Žádosti o 

poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína, části „Identifikace“, bodu a) - c) a u „Ostatních 

příloh“ bodu I., II., III., jsme již předložili v roce …………… a k dnešnímu dni nenastala 

žádná změna v požadovaných dokumentech. 

 

 

Název žadatele: 

 

 

Datum: 

 

 

Podpis: 

(statutárního zástupce žadatele o grant) 
 

 

Razítko: 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

Čestné prohlášení k žádosti o grant 

 

Prohlašuji, že nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, 

České správě sociálního zabezpečení, místně příslušnému finančnímu úřadu a rozpočtu města 

Hlučín. 

 

 

Název žadatele: 

 

 

Datum: 

 

 

Podpis: 

(statutárního zástupce žadatele o grant) 
 

 

Razítko: 
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P ř í l o h a  4  

Č e s tn é  p ro h láš e n í  

 

Já, níže podepsaný  

 

U fyzických osob podnikatelů: .  

Jméno a příjmení   …………………………………………………………... 

Rodné číslo    ………..……….. 

Podnikající pod obchodním jménem …………………………………………………………... 

Adresa bydliště/Sídlo   …………………………………………………………...  

IČ ………..………..   DIČ ………..……….. 

 

U právnických osob:    

Název     . .......................................................................................... 

(zde uvést jméno, příjmení a funkci osoby zastupující právnickou osobu)  

Zastupující    …………………………………………………………... 

(pokud se nejedná o statutární orgán uvést i na základě čeho zastupuje právnickou osobu 

např. na základě plné moci ze dne ………..………..)  

Právnickou osobu   …………………………………………………………... 

(zde uvést název právnické osoby, název nutno opsat přesně z výpisu z obchodního rejstříku 

včetně velkých a malých písmen, včetně mezer) 

Se sídlem    …………………………………………………………... 

IČ ………..………..   DIČ ………..……….. 

 

prohlašuji tímto, 

a) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem nepřijal 

žádnou veřejnou podporu de minimis ve smyslu obecně závazných právních předpisů 

České republiky a ve smyslu právních předpisů EU; 

b) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem přijal veřejnou 

podporu de minimis ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky 

a ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši ……………………. . Tato 

podpora tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku 200.000,- EUR nebo 

v případě podniku činnému v odvětví silniční dopravy nepřevýšila 100.000 EUR. 

 

 

V ……………….… dne ………………..  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………... 

U fyzické osoby: uvést jméno, příjmení 

U právnických osob: Doplnit jméno, příjmení, funkci osoby oprávněné k podpisu 

 

 
 

Poznámka: Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši 

přijaté veřejné podpory. 
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Příloha č. 5 

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA 
(obecná část) 

 

Vyúčtování dotace formou grantu za rok 2021 

 

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína  

 

Příjemce FYZICKÁ OSOBA 
Jméno, příjmení a titul 

 

IČ (je-li fyzická osoba podnikatelem)  

 

Příjemce PRÁVNICKÁ OSOBA 
(úplný a přesný název) 

 

 

 

IČ  

 

Výše poskytnuté dotace  

Výše vyčerpané dotace  

 

Vyúčtování vyhotovil/la a za správnost, pravdivost a čitelnost údajů ve vyúčtování 

dotace zodpovídá: 

Jméno, příjmení a titul  

Počet příloh vyúčtování 
(JEDNOTLIVÉ STRANY PŘÍLOH 

MUSÍ BÝT OČÍSLOVÁNY) 

 

Telefonní číslo  

E-mail   

Datum  

Podpis   

Razítko  
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Příloha č. 5A 

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA 
(povinná příloha k Příloze č. 5) 

 

Pořadí 
Číslo 

dokladu  
Položka - popis Částka v Kč 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Celkem v Kč   

Strana 

číslo 
   

 


