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Individuální dotace z rozpočtu města Staré Město 
 

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: objem finančních prostředků schválený v 
rozpočtu města 
 
Příjem žádostí: celoročně / průběžně 
 
Cíl programu: podpora konkrétního žadatele z důvodu zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh 
projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným vyhlášením dotačním programem. 
 
Příjemci podpory: fyzické osoby, církevní organizace a právnické osoby, jejichž hlavním předmětem 
činnosti není podnikání  
 
Žádosti o poskytnutí individuální dotace může žadatel podat nezávisle na vyhlášených dotačních 
programech. 
 
Pravidla pro poskytnutí dotace 
1. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy. 
2. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 10 dnů ode 
dne uzavření smlouvy. 
3. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního 
roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2023. 
4. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
5. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy. 
6. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla 
poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se 
sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a sankcím definovaným ve smlouvě.  
 
 
Součástí žádosti  individuální dotace v roce 2023 bude: 
- vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město 
- Příloha č.1  žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město 
- Povinné přílohy dle bodů a, b, c, d 
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