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PROGRAM PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ VE 

FORMĚ GRANTŮ Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA PRO ROK 2022 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Hlučín, Mírové náměstí 

24/23, Hlučín, 748 01, IČ 00300063, zastoupené starostou města. Realizace programu a 

poskytování účelových dotací ve formě grantů z rozpočtu města Hlučína (dále jen 

granty) 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. 110/2019 Sb. Sb., o  

zpracování osobních údajů, 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 (dále jen 

„granty“) z rozpočtu města Hlučína pro rok 2022 (dále jen „program“), je stanovení 

jednotných a závazných podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 

města Hlučína. Důvodem podpory stanoveného účelu je podpora kulturních a 

sportovních akcí ve městě. 

 

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) a v souladu s podmínkami tohoto Programu.  

 

3) Účel, na který mohou být granty poskytnuty: 

granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů z oblasti kulturní a sportovní, 

které: 

a) jsou pořádány na území města Hlučína pro širokou veřejnost, 

b) zahrnují aktivity, které významně reprezentují město Hlučín, 

c) zahrnují aktivity, na kterých má město zájem. 

 

4) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

poskytovatele na podporu grantů na rok 2022 bude činit 350.000,- Kč. Poskytnutí dotací 

je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 

Zastupitelstvem města Hlučína, toto schválení je v plánu na zasedání zastupitelstva 

města v prosinci 2021.  
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5) Maximální výše grantu na jeden projekt činí 30.000 Kč. Minimální výše grantu není 

stanovena. Minimální spoluúčast žadatele na skutečných celkových nákladů nákladech 

projektu činí 20 %, maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech 

projektu činí 80 %. 

 

 

6) Okruh způsobilých žadatelů 

O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické 

osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na 

území města Hlučína. 

 

7) Podmínky pro poskytnutí grantu:  

 

 Projekt zpracovaný žadatelem musí být realizován na území města Hlučína. 

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

 Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce 

zaokrouhlena na celé stokoruny. 

 O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučín. 

 Grant nelze poskytnout na aktivity politických stran a hnutí. 

 Příjemce je povinen prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město Hlučín 

v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu města Hlučína, který je ke stažení 

na webových stránkách města Hlučína. 

 Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je 

povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost.  

 

Článek III. 

PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI FORMOU GRANTU 

 

1) Formuláře, nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na webových stránkách města. 

Formulář „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ (viz Přílohy č. 1, 1A, 

1B) spolu s přílohou č. 2, 3, 4. 

 

2) Žádost spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále, lze podat 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského 

úřadu Hlučín. Adresa: Město Hlučín, odbor rozvoje a školství, Mírové náměstí 23/24, 

748 01 Hlučín.  

 

3) Žádost je nutné současně zaslat elektronicky e-mailem na adresu: granty@hlucin.cz. 

Žádost a rozpočet ve formátu .xls (příloha 1, 1A, 1B), ostatní formuláře ve formátu .pdf. 

 

4) Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat: 

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

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

částí: 

a. obecná část - 1 

b. specifická část – 1A, 

c. rozpočet – 1B 

 

 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 
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jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy). V případě, že požadované 

doklady již byly předloženy k žádostem v předchozích letech a nenastala žádná změna, 

žadatel vyplní přílohu č. 2. 

 

 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; 

 

 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). 

 

5) Žádosti lze podávat ve lhůtě od 21. 12. 2021 do 15. 1. 2022. Lhůta je dodržena, bude-li 

v poslední den lhůty zásilka s žádostí převzata k poštovní přepravě (rozhodující je razítko 

podací pošty), při osobním podání je převzata podatelnou městského úřadu (rozhodující 

je razítko podatelny). Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 

 

 

Článek III. 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI FORMOU GRANTU 

 

1) O poskytnutí grantů jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města Hlučína (dále jen 

„rada“) na návrh grantové pracovní skupiny. 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 na poskytování grantů v rozpočtu v daném 

kalendářním roce.  

 

2) Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud: 

 jsou v rozporu se zaměřením programu, 

 jsou podány po termínu uzávěrky pro předložení žádosti, 

 jsou podány jakýmkoliv jiným způsobem (např. pouze e-mailem), 

 jsou podány neúplné a žadatel po vyzvání ve stanovené lhůtě nesjedná 

nápravu 

 jsou doručeny na jiné adresy, 

 žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po 

lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, či jinak nesplní podmínku bezdlužnosti 

 

 

3) 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 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. Za 

formální náležitosti se považují administrativní požadavky na podanou žádost o 
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grant (projekt) uvedenou v Programu. Jedná se zejména o doložení všech tří částí 

žádosti (přílohy č. 1, 1A, 1B, dále přílohy č. 2, 3 a 4, dodržení lhůty pro podání 

projektu, dodržení požadavků na vyplnění údajů ve formulářích. O posouzení 

formálních náležitostí bude vyhotoven zápis. 

 

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, zejm. 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 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 grantovou pracovní skupinou z hlediska kvality 

projektu. 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. 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. O hodnocení kvality projektů bude 

vyhotoven zápis. 
 

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 
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e) Členové grantové pracovní skupiny jsou povinni respektovat vyloučení střetu 

veřejného zájmu se zájmy osobními.  

 

4) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti bude max. do 50 pracovních dnů od konce lhůty 

pro podání žádosti. 

Informace o schválených projektech (rozhodnutí o poskytnutí grantů) budou zveřejněny 

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

stránkách města Hlučína.  

 

5) Jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí grantů budou radě poskytnuty zápisy ze všech 

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

 

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

dle platných předpisů. Ve veřejnoprávní smlouvě budou obsaženy náležitosti stanovené 

zákonem. Dále si město Hlučín může ve veřejnoprávní smlouvě stanovit povinnost 

žadatele prezentovat město Hlučín (např. znak města) při realizaci těchto projektů.  

 

7) Granty jsou poskytovány jednorázově na příslušný kalendářní rok. 

 

Článek IV. 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ 

 

1) Na vybrané projekty obdrží žadatelé účelově vázané finanční prostředky. Žadatelé, 

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

dotace do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí grantu. Závěrečné vyúčtování 

musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento grantový program. Bude 

předloženo v originále poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Hlučín a 

současně také elektronicky na CD nebo e-mailem.  

 

2) Vyúčtování čerpání grantu musí obsahovat: 

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

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

c) závěrečnou zprávu o průběhu projektu a použití finančních prostředků 

d) kopie účetních dokladů – příjemce doloží vyúčtování kopiemi veškerých prvotních 

účetních dokladů, nájemních, kupních, pracovních smluv, popř. objednávek a dalších 

dokladů, které se vztahují k projektu (tzn. hrazených z prostředků žadatele 

a z poskytnutého grantu). 

 

3) Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků a za pravdivost i správnost 

závěrečného vyúčtování zodpovídá statutární zástupce žadatele. 

 

4) V případě, že příjemce grantu nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování 

nebo neodvede nevyčerpané prostředky, může rada rozhodnout o vrácení přidělených 

finančních prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí grantu.   

 

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

ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

 

6) Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje odbor rozvoje a školství 

Městského úřadu Hlučín. 

 

7) 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. 

http://www.hlucin.cz/
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 Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

 

1) Všechny doručené žádosti včetně příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

 

2) Osobní údaje poskytnuté žadatelem o dotaci (jméno, příjmení, funkce, adresa, kontaktní 

email, kontaktní telefon, jména a data narození členů) jsou zpracovávány jen a pouze za 

účelem zpracování žádosti o poskytnutí dotace, vyhodnocení dotace (plnění právní 

povinnosti). Poskytnuté osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let. Tyto osobní údaje 

nebudou dále předávány žádné třetí straně a budou zabezpečeny před zneužitím 

odpovídajícími prostředky. Osobní údaje nejsou použity pro automatizované 

rozhodování. Žadatel o dotaci má právo být zapomenut, být seznámen s údaji, které 

správce či zpracovatel o něm má, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, 

přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu, žádat lidský přezkum v případě 

automatizovaného rozhodování a aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální 

verze mu nezpůsobila újmu, a dále má také právo podat stížnost dozorovému orgánu 

(ÚOOÚ). Správcem osobních údajů je Městský úřad Hlučín, v případě dotazů ohledně 

zpracování osobních údajů kontaktujte: ludek.mandok@autocont.cz. 

 

3) Město Hlučín si vyhrazuje právo vyhlášený program bez udání důvodu zrušit. 

 

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

pro rok 2022 schválila Rada města Hlučína na svém zasedání konaném dne 15. 11. 2021 

pod bodem usnesení č. 95/6d). 

 

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

účinnosti dnem 16.11.2021   

 

 

 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 
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