
Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova  

tzv. mimořádná finanční dotace 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova tzv. mimořádná 

finanční dotace (dále jen „program“) se zřizuje v souladu se Statutem Fondu 

a v návaznosti na ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecných pravidel pro poskytování 

a vyúčtování dotace z Fondu (dále jen „obecná pravidla“), a to za účelem podpory 

mimořádných aktivit. 

 

(2) Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 700 000 Kč. 

 

 

Článek 2 

Podávání žádosti a uzavírání veřejnoprávní smlouvy 

(1) Žádost musí být podána na předepsaném vzoru uvedeném v příloze a musí být 

doplněna přílohami dle článku 3 obecných pravidel.  

 

(2) Lhůta pro podání žádosti začíná prvním dnem měsíce března a končí posledním dnem 

měsíce listopadu příslušného kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta. 

Pokud připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo na den svátku, je za poslední den 

této lhůty považován nejbližší následující pracovní den.  

 

(3) Žádosti doručené před začátkem lhůty pro podání žádosti budou posuzovány spolu 

s žádostmi doručenými ve lhůtě pro jejich podání.  

 

(4) Žádosti doručené po skončení lhůty pro podání žádosti nebudou hodnoceny a žadateli 

nebude na základě takové žádosti poskytnuta dotace. Žadatel bude o tomto faktu 

písemně informován. 

 

(5) Včas doručené žádosti budou předány k projednání komisi pro neziskový sektor, která 

předloží materiál k projednání Radě města Holešova, tak pak případně Zastupitelstvu 

města Holešova. Ve výjimečných případech může Rada města Holešova rozhodnout 

o poskytnutí dotace i bez projednání žádosti komisí pro neziskový sektor.  

 

  



Článek 3 

Kritéria hodnocení žádostí 

(1) Při posuzování žádosti bude upřednostňováno následující: 

a) práce s dětmi a mládeží, 

b) společenská naléhavost (např. prevence sociálně patologických jevů či 

podpora aktivit určených pro seniory a zdravotně postižené občany), 

c) přínos městu (propagace, zajištění volnočasových aktivit mládeže a podobně), 

d) mimořádnost aktivity žadatele, na kterou má být dotace určena (tato aktivita 

musí být nad rámec základní činnosti žadatele). 

 

(2) Při rozhodování o výši dotace bude přihlíženo k následujícím skutečnostem: 

a) další dotace poskytnuté žadateli městem Holešov, 

b) kvalita předložené žádosti včetně dodatku žádosti a povinných příloh, 

c) to, zda žadatel o dotaci v předchozích letech plnil či neplnil podmínky dříve 

poskytnutých dotací, 

d) důvod mimořádnosti. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020. 

(2) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova, tzv. mimořádná 

finanční dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Holešova 

č. 160/5/ZM/2019 ze dne 04.11.2019. 

 
 

V Holešově dne 04.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert 

starosta města 

 Milan Roubalík 

místostarosta města 

 


