
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA 
PODPORU INTEGRACE TĚŽCE ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH DĚTÍ  
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Čl. 1 
PROGRAM, JEHO VYHLAŠOVATEL A SPRÁVCE 

1. Program pro poskytování dotací na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí je 
programem podle § 10a odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

2. Vyhlašovatel programu je město Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 
Sokolov (dále také jen „město“). 

3. Správce programu je odbor sociálních věcí Městského úřadu Sokolov (dále jen „OSV“). 

Čl. 2 
ÚČEL, NA KTERÝ MŮŽE BÝT DOTACE POSKYTNUTA, A DŮVOD PODPORY 

STANOVENÉHO ÚČELU 

1. Dotace podle programu se poskytuje k úhradě nákladů na: 
a) lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, 
b) léčebnou rehabilitaci nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, 
c) pořízení zdravotních nebo rehabilitačních pomůcek, pokud je nelze hradit z jiných zdrojů (např. 

z veřejného zdravotního pojištění), nebo 
d) pořízení jiných zvláštních pomůcek, které žadatel potřebuje k odstranění, zmírnění nebo 

překonání následků zdravotního postižení, pokud je nelze hradit z jiných zdrojů (např. 
z veřejného zdravotního pojištění). 

2. Dotace podle programu je určena k odstranění, zmírnění nebo překonání zdravotního postižení 
žadatele. 

3. Projektem se pro účely programu rozumí účel, na který má být, resp. byla poskytnuta dotace 
z tohoto programu. 

Čl. 3 
PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu účelu podle čl. 2 činí 255 000 Kč na 
kalendářní rok. 

Čl. 4 
MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE  

Výše dotace v jednotlivém případě činí nejvýše: 
a) 5 000 Kč v případě žadatele, který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost), 
b) 10 000 Kč v případě žadatele, který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost). 

Čl. 5 
OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ  

1. Žadatelem o dotaci může být pouze občan Sokolova do 18 let věku, který má trvalý pobyt 
v Sokolově, a který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), a z tohoto důvodu mu byl 
přiznán příspěvek na péči. 

2. Dotaci nelze poskytnout žadateli: 
a) který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu nebo jím zřízené nebo založené 

právnické osobě,  
b) proti kterému bylo zahájeno insolvenční řízení,  
c) kterému byl Městským úřadem Sokolov uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 

100 % poskytnutých prostředků dotace, a to v kalendářním roce, v němž by měla být dotace 
poskytnuta, a v kalendářním roce po něm bezprostředně následujícím. 

3. Splnění podmínek podle odstavce 2 prokazuje žadatel čestným prohlášením, které je součástí 
žádosti o poskytnutí dotace. V případě nesplnění kterékoliv podmínky podle odstavců 1 a 2 se k 
žádosti o poskytnutí dotace nepřihlíží. 

4. Stejnému žadateli může být v kalendářním roce poskytnuta dotace z tohoto programu pouze jednou. 
5. Žadatele zastupuje v řízení o žádosti (zejména podepisuje žádost, uzavírá veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace atd.) z důvodu jeho nezletilosti zákonný zástupce. Nezastupuje-li žadatele 
zákonný zástupce, řídí se zastupování příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. 6 



ŽÁDOST O DOTACI 

1. Dotace se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“), která musí být 
podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 k tomuto programu.  

2. Žádost obsahuje náležitosti podle § 10a odst. 3 zákona. 
3. K žádosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči podle čl. 5 odst. 1. 
4. Žádost se podává v jednom vyhotovení osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 

1929, Sokolov, nebo poštou na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov; 
k žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží. 

5. Žádost o poskytnutí dotace je podána včas, pokud je doručena městu některým ze způsobů podle 
předchozího odstavce nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti; k žádosti doručené po 
tomto dni se nepřihlíží. 

6. Do doby uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo do doby sdělení o nevyhovění 
žádosti je žadatel povinen písemně informovat město o jakékoliv změně v údajích uvedených 
v žádosti nebo souvisejících s žádostí, a to bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala. 

7. Žadatel odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti a přílohách k ní a za pravost 
předložených dokladů. 

8. Město si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení o poskytnutí dotace vyzvat žadatele k doložení 
dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

9. K žádosti, která není podána na předepsaném formuláři, nebo která nemá předepsané náležitosti 
anebo neobsahuje úplné předepsané přílohy a nebude na základě výzvy OSV doplněna v náhradní 
lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, se nepřihlíží. 

10. Formální kontrolu dodržení podmínek podle tohoto programu souvisejících s podáním žádosti 
provádí OSV.  

Čl. 7 
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádost lze podat od 1.1. do 30.10. kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta. 
 

Čl. 8 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

Dotace se poskytuje žadatelům, kteří splní podmínky podle čl. 2 a 5, a to podle pořadí doručení žádosti 
o poskytnutí dotace až do vyčerpání celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
města na podporu účelu podle čl. 2.  
 

Čl. 9 
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI 

1. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje Rada města 
Sokolova, a to do 30 dnů od přijetí bezvadné žádosti. 

2. Pokud Rada města Sokolova žádosti o poskytnutí dotace nevyhoví, sdělí OSV bez zbytečného 
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění. V opačném případě OSV 
žadatele bezodkladně vyzve k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Pokud žadatel ve lhůtě 1 měsíce od učinění návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace tento návrh odmítne, nepřijme jej bez vážného důvodu nebo neposkytne řádnou součinnost 
potřebnou k uzavření smlouvy, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
zaniká (žadatel ztrácí nárok na uzavření smlouvy). 

Čl. 10 
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

1. Dotace se poskytuje na konkrétní účel určený žadatelem v žádosti a odpovídající účelu podpory 
podle čl. 2, a to na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu 
a jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně 
evidované, ověřitelné a podložené účetními (platebními) doklady. 

2. Na poskytnutí dotace z rozpočtu města není právní nárok. 
3. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“), která stanoví 

konkrétní podmínky poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání dotace. 
4. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na účet žadatele, popř. zákonného zástupce 

žadatele, zřízený u peněžního ústavu, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
5. Vyplacení schválené dotace se pozastavuje v případech, kdy: 



a) jsou zjištěny nesplacené pohledávky po lhůtě splatnosti vůči městu; 
b) je v rámci kontroly vyúčtování dotace zjištěno porušení rozpočtové kázně příjemcem. 

6. V případě, že před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv překážky 
bránící mu v realizaci projektu, na který má být dotace poskytnuta, je příjemce povinen tuto 
skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli. 

7. Dotaci přidělenou na projekt nelze dále navyšovat. 
8. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze měnit podmínky poskytnutí a užití dotace ani účel, pro 

který byla dotace určena. 

Čl. 11 
PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE 

1. Poskytnutou dotaci lze použít nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, na který je dotace 
poskytnuta, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Všechny náklady hrazené z dotace musí mít přímou a prokazatelnou souvislost s projektem. 
3. Duplicitní úhrada stejných nákladů na stejný účel podpory z různých zdrojů, včetně zdrojů 

z veřejných rozpočtů, je zakázána. 
4. Výdaje hrazené z dotace musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 
5. Při užití dotace se příjemce řídí „Pokyny k vypořádání poskytnutých dotací z rozpočtu města 

Sokolov“, které jsou přílohou č. 3 k programu.  
6. Příjemce je povinen realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

Realizaci projektu nebo poskytnutou dotaci a závazky z ní příjemce nemůže převést na jinou osobu. 
7. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití dotace v souladu s účelem, pro který byla 

poskytnuta. 
8. Příjemce nesmí použít poskytnuté finanční prostředky na financování výdajů, na které obdržel jinou 

dotaci nebo dar z veřejných zdrojů, až do výše krytí z jiného veřejného zdroje. 
9. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo 

fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byla dotace 
poskytnuta.  

Čl. 12 
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

1. Příjemce je povinen vrátit prostředky dotace poskytovateli v případě, že se projekt neuskuteční, 
jakož i nespotřebovanou část dotace, a to za podmínek uvedených ve smlouvě. O vrácení dotace či 
její části je příjemce povinen předem poskytovatele písemně vyrozumět. 

2. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli prostřednictvím OSV úplné a pravdivé finanční 
vypořádání dotace, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě, přičemž pro splnění povinnosti podle tohoto 
odstavce je rozhodující datum předložení finančního vypořádání u Městského úřadu Sokolov, 
nikoliv datum předání zásilky k přepravě.  

3. Finanční vypořádání dotace se předkládá na předepsaném formuláři, který je uveden v příloze č. 2 
k programu. 

4. Finanční vypořádání dotace musí vedle náležitostí podle § 10a odst. 1 písm. d) zákona obsahovat: 
a) název projektu, 
b) číslo smlouvy, 
c) datum konání akce, 
d) jméno a příjmení žadatele o dotaci, 
e) datum narození, 
f) zákonný zástupce žadatele, 
g) celkové náklady projektu, 
h) výši poskytnuté dotace, 
i) skutečné celkové náklady projektu, 
j) přehled (druhové třídění) všech nákladů projektu, hrazených z dotace,  
k) soupis dokladů o uskutečněných výdajích projektu s uvedením výše částky, účelu každé platby 

a data její úhrady, 
l) čestné prohlášení o hospodářském výsledku. 

5. Příjemce dotace k finančnímu vypořádání dotace přiloží kopie jednotlivých dokladů prokazujících 
výši a provedení úhrady výdajů projektu (zejména faktury, výdajové pokladní doklady, bankovní 
výpisy, stvrzenky apod.), a to do výše poskytnuté dotace, a na výzvu poskytovatele dotace rovněž 
originály těchto dokladů.  

6. Pokud finanční vypořádání nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, poskytovatel 
vyzve příjemce k jeho doplnění ve lhůtě, kterou stanoví ve výzvě. 



7. Při finančním vypořádání dotace je příjemce povinen řídit se „Pokyny k vyúčtování poskytnutých 
dotací z rozpočtu města Sokolov“, které jsou přílohou č. 3 k programu. 

Čl. 13 
PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘÍJEMCE DOTACE 

1. Každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z poskytnuté dotace příjemcem  
a každé nedodržené ostatních ustanovení smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 odst. 2 zákona. 

2. Ve smlouvě se z podmínek souvisejících s účelem, na nějž byly peněžní prostředky (dotace) 
poskytnuty, vymezí podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se 
uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo 
zadržených peněžních prostředků, a výše odvodu za porušení rozpočtové kázně přinejmenším 
v tomto rozsahu: 
a) předložení finančního vypořádání dotace do 7 kalendářních dnů po lhůtě – odvod 5 % z 

poskytnuté dotace, 
b) předložení finančního vypořádání od 8 do 30 kalendářních dnů po lhůtě - odvod 10 % z 

poskytnuté dotace, 
c) předložení finančního vypořádání od 31 do 50 kalendářních dnů po lhůtě - odvod 20 % z 

poskytnuté dotace, 
d) porušení povinnosti vyrozumět poskytovatele o vrácení poskytnutých prostředků podle 12 odst. 

1 - odvod 1 000 Kč, 
e) porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách či okolnostech podle čl. 14 odst. 2 – 

odvod 1 000 Kč. 

Čl. 14 
KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S DOTACEMI 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 
byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace cestou OSV o všech změnách 
či okolnostech, které mají nebo mohou mít vliv na čerpání dotace, a to bezodkladně, nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.  

3. Město a jeho orgány vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o dotaci a u příjemců dotace 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to předběžnou, průběžnou a následnou. 
Žadatel o dotaci a příjemce dotace jsou povinni poskytnout městu a jeho orgánům veškerou 
potřebnou součinnost k provedení kontroly a na žádost předložit kontrolnímu orgánu či osobě za 
účelem provedení kontroly originály veškerých účetních a ostatních potřebných dokladů 
vztahujících se k nakládání s poskytnutými prostředky dotace. 

Čl. 15 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Program nabývá účinnosti dnem schválení a aplikuje se pro řízení o žádostech o dotace na rok 2020 
a následující. 

2. Program byl schválen Radou města Sokolov dne 6. 11. 2019 usnesením č. 680/22RM/2019. 

Čl. 16 
SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov  
Příloha č. 2 Formulář finančního vypořádání dotace 
Příloha č. 3 Pokyny k vypořádání poskytnutých dotací z rozpočtu města Sokolov 
 

 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

Žádost o poskytnutí dotace z programu města Sokolov na podporu integrace těžce zdravotně 
postižených dětí 

      
 
Informace o žadateli: 

 

jméno a příjmení  

datum narození  
 

 

trvalý pobyt   

údaje o bankovním spojení 
(banka;  číslo účtu; kód) 

 

Z
ák

on
n

ý 
zá

st
up

ce
  

   jméno a příjmení  

   datum narození  
     

 

   trvalý pobyt  

   telefon, e-mail  

   právní důvod a způsob 
   zastoupení  práv. osoby 

 

Stupeň příspěvku na péči  

 
 

Účel a odůvodnění žádosti: 
 
Účel, na který bude dotace použita 
(stručný popis ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Odůvodnění žádosti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doba, v níž má být účelu dosaženo 

 

 
Celkové finanční náklady na pořízení účelu 

 

 
Výše požadované dotace 

 

 
Prohlášení: 
Žadatel prohlašuje, že 
 
A) 
 všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé, 
 přijímá podmínky pro poskytnutí dotace uvedené v Programu pro poskytování dotace na 

podporu integrace zdravotně postižených dětí a bere na vědomí, že při jejich nedodržení 
nebude tato žádost posuzována, 

B)                                                                                                                            ano    ne 
 nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Sokolov, jeho příspěvkovým organizacím 

nebo společnostem, 
 nebylo proti mně zahájeno insolvenční řízení, 
 nejsem v prodlení s předložením finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční 

výpomoci podle § 10a odst. 1 písm. d) a e) zákona poskytnutých z rozpočtu poskytovatele 
dotace. 

 
Přílohy: 

1. Rodný list dítěte 
2. Doklad o totožnosti zákonného zástupce 
3. Kopie rozhodnutí úřadu práce o poskytnutí příspěvku na péči 

 
 
V ………………….. dne …………… 
 

                                                                    ________________________________ 
                podpis
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Příloha č. 2 
Vypořádání poskytnuté dotace 

část 1. 

název projektu  

číslo smlouvy 
 

datum konání – od/do 
 

 
jméno a příjmení žadatele o dotaci 

 

datum narození 
 

zákonný zástupce žadatele 
 

telefon/e-mail  
 
 

 Kč 
celkové plánované náklady  

výše poskytnuté dotace  

skutečné náklady projektu 
 vyšší        nižší        stejné                                                   

 
 

 
 

poř.číslo čerpání – druhové třídění 
(doplňte) 

Kč celkem/projekt 
skutečné náklady 

Kč hrazeno z dotace 
náklady do výše dotace 

    

    

    

    

    

    

9. náklady celkem   

 
 
část 2. Podrobný přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky) - hrazeno z dotace 

název projektu 
 

číslo smlouvy 
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poř. 
číslo 

číslo dokladu * účel použití částka v Kč platba dne 

     

     

     

     

     

     

     

čerpání dotace celkem  

* číslo faktury, číslo výdajového pokladního dokladu apod. 

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že předložené kopie účetních a ostatních dokladů 
předložených  k vypořádání souhlasí s jejich originálem a nepoužil jsem je k vyúčtování jiné 
dotace nebo příspěvku. 

 
část 3. Čestné prohlášení o hospodářském výsledku 
Příjemce dotace prohlašuje, že výše uvedený projekt byl ukončen s tímto hospodářským výsledkem:  

a) vyrovnaným
x) 

 

b) byl vytvořen zisk ve výši Kč ……………………………
x) 

 

c) byla vytvořena ztráta ve výši Kč ………………………..
x) 

 
x)
nehodící se škrtněte 

 
                  
 
 
V ………………………dne:  ….……………………    
 
 
 
      …………………………………………………. 
            Podpis (zákonný zástupce) 
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Příloha č. 3  

 
 
Pokyny k vypořádání poskytnutých dotací  z  Programu pro poskytnutí dotace na 
podporu integrace zdravotně postižených dětí.  
 
1. Přijatá dotace smí být použita výhradně ke stanovenému účelu uvedenému v uzavřené 
    veřejnoprávní smlouvě a v souladu s podrobným rozpočtem předloženého projektu. 
 
3. Vyúčtované náklady musí věcně a časově souviset s projektem. 

 
4. Dotace ani její část nesmí být poskytnuta jiným fyzickým ani právnickým osobám, pokud 

nejde o úhradu spojenou s realizací účelu dotace.  
 
5. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby. 
 
6. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě.  
 
7. Za doklad o úhradě nákladů se považuje u bezhotovostní platby výpis z běžného účtu, u 

hotovostní úhrady výdajový, příjmový pokladní doklad. 
 
8. Vypořádání musí být v souladu se smlouvou předloženo na předepsaném formuláři k 

vypořádání poskytnuté dotace a uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  
 
9. Příjemce při vypořádání předkládá kopie účetních dokladů ve výši poskytnuté dotace, 

dokládající jeho použití, na výzvu poskytovatele originály. 
 
10. Zálohová platba samotná se nepovažuje za podklad k závěrečnému vypořádání dotace 

jako uznatelný výdaj, tato musí být doložena fakturou konečnou.  
 

11.  Za vypořádání přidělené dotace je zodpovědný příjemce dotace. 

 


