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Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 
z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

na významné akce v Holešově 

 

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
- podpora významných akcí v Holešově, na kterých se město Holešov spolupodílí 
 
b) důvody podpory stanoveného účelu: 
- význam kultury, sportu a vzdělávání pro harmonický a zdravý životní styl občanů města Holešo-
va, a to zejména mládeže 
 
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu: 
- 850 000 Kč  
 
d) maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
- 700 000 Kč  
 
e) okruh způsobilých žadatelů: 
- fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území 
města Holešova, avšak vyvíjející činnost na území města Holešova 
- příjemcem dotace nemohou být příspěvkové organizace města Holešova 
 
f) lhůta pro podání žádosti: 

- 01.03.2020–30.11.2020  

 
g) kritéria pro hodnocení žádosti 
- při posuzování výše dotace bude preferováno: 

a) obecný význam akce, 
b) přesah města, 
c) přínos městu (např. propagace) 

- při posuzování výše dotace bude přihlíženo: 
a) k ostatním dotacím, které žadatel od města Holešova dostává, 
b) ke kvalitě předložené žádosti včetně povinných příloh,   
c) k plněním příjemce dotace v předcházejících letech,  
d) ke zdůvodnění významnosti 

 
h) lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
- u žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od uzávěrky 
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i) podmínky pro poskytnutí dotace: 
- dotaci nelze čerpat na 

a) úhradu peněžitých darů, 

b) úhradu výdajů na alkohol, 

c) úhradu výdajů na pohoštění, pokud se nejedná o stravování a pitný režim aktivních 

účastníků akce, 

d) odpisy dlouhodobého majetku, 

e) penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pokuty a jiné obdobné úhrady, 

f) dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 

g) úhradu daně z přidané hodnoty v případě pokud příjemci při realizaci záměru vznik-

ne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nárok na její odpočet 

 
j) vzor žádosti a obsah příloh: 
- žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova z programu na významné akce 
(v příloze) 
- prostou kopii  

a) dokladu o zřízení účtu, 

b) listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahra-

dit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně) 

- čestné prohlášení žadatele, kterým potvrdí, že (v příloze) 
a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně majetku žadatele žádné z insolvenčních řízení 

upravených zákonem č. 182/2006 Sb., v platném znění, žadatel není v likvidaci, 

b) není v soudním ani jiném sporu s městem Holešov ani jeho organizacemi a žadatel ne-

ní jejich dlužníkem, a to od doby podání žádosti o dotaci, po celou dobu po poskytnutí 

dotace do okamžiku řádného vyúčtování, 

c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpe-

čení a zdravotního pojištění, 

d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdr-

žel z prostředků veřejných rozpočtu celkovou individuální veřejnou podporu překračující 

hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 1998/2006 ze 

dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, 

a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uvá-

děné v této žádosti. 

 
 
Veškeré informace obsahuje Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí měs-
ta Holešova, který je zveřejněn na internetových stránkách www.holesov.cz.  
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Augusti, tel. 573 521 550, e-mail ilona.augusti@holesov.cz 
případně Mgr. Petr Chvátal, tel. 573 521 600, e-mail petr.chvatal@holesov.cz 
 
 
 
V Holešově 10. 1. 2020                     Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  
         starosta města 
Ev.č.: 14/2020 

Vyvěšeno dne: 10.01.2020 

Bude sejmuto dne: 01.12.2020 

Sejmuto dne:  


