
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY  v Litoměřicích 

 
 
1. Realizátor programu:  Město Litoměřice 
 
2. Účel a důvod programu:    

 dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením souvislé celoroční činnosti 
subjektu, a to: honoráře expertů, pronájmy prostor, cestovné na vystoupení, nákup vybavení 
k činnosti - vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku, propagace, grafické práce, 
licenční poplatky, revize zařízení, nákup drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na 
soustředění, a to doprava a ubytování 

 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve smyslu zajištění péče v  o kulturní rozvoj občanů 
města  
 

3. Podmínky pro přiznání dotace/ okruh způsobilých žadatelů: 

 dotace jsou určeny pro subjekty působící v oblasti KULTURY se sídlem v Litoměřicích 

 dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2017 

 z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností subjektu 

 žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři – viz příloha 

 subjekt, který obdrží dotaci na celoroční činnost je povinen zajistit nakládaní s odpady včetně 
třídění odpadu 

 na dotace není právní nárok 
 
4. Peněžní prostředky programu podpory: 

 předpokládaný celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory 
činí 500 tis. Kč 

 
5. Žádost o dotaci: 

 žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 20. 1. – 3. 2. 2017 

 žádost si lze osobně vyzvednout nebo písemně vyžádat na odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích, Pekařská 2 

 formulář žádosti včetně přílohy je rovněž ke stažení na internetových stránkách Města 
Litoměřice www.litomerice.cz v sekci – dotace a granty. 

 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

 tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích 

 členská základna – upřednostněny budou spolky  s dětskou/mládežnickou základnou 

 koncepce a rozsah činnosti pro rok 2017 – divácká návštěvnost 

 finanční náročnost oboru 

 zajištění vícezdrojového financování spolku 
 
7. Přidělení dotace: 

 předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí komise kultury při RM a o poskytnutí 
konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Zastupitelstvem města nejpozději do 30. 4. 
2017 

 žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 

 přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města 

 dotace budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce 
nejpozději do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

8. Finanční vypořádání a kontrola dotace 

 finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejdéle do 31. 1. 2018 

 v případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je povinen nevyčerpanou 
část vrátit do 15. 2. 2018 na účet Města Litoměřice 

 Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití poskytnutých 
prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve smlouvě, je příjemce 
povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice 

 
 

http://www.litomerice.cz/

