
Pravidla pro přidělování dotací na podporu činnosti kulturních 
spolků a na pořádání kulturních akcí v Telči 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem těchto Pravidel je upravit jednotný postup při poskytování dotací v souladu s rozpočtem města 
Telče (dále též jako „město“). 

2. Tyto Pravidla stanovují postup města Telče při poskytování dotací na podporu rozvoje činnosti kulturních 
a zájmových spolků v Telči. 

 

Článek 2 
Účel poskytování dotace 

1.  Účelem dotace je: 

- podpora celoroční činnosti místních kulturních a zájmových spolků s prioritou podpory aktivit dětí 
a mládeže, 

- podpora kulturních projektů realizovaných v Telči. 

2.  Finanční prostředky z rozpočtu města vymezené na přidělování dotací lze použít na: 

- vlastní činnost (např. drobné materiálové náklady a vybavení nezbytné pro činnost, propagace, 
autorské poplatky, účastnické poplatky) 

- na pořádání kulturních akcí organizacemi se sídlem v Telči a v katastru města Telče 

- provoz zařízení (např. nájemné, platby energií) 

- údržbu zařízení (např. drobný materiál na údržbu) 

 

Článek 3 
Žadatelé o dotace 

Žádost o dotaci mohou podat:  

1. Registrované spolky a nestátní neziskové organizace (NNO) se sídlem v Telči založené podle zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž činnost je orientována na aktivity v oblasti kultury (dále jen 
„žadatel“). 

2. Žadatelem může být pouze subjekt, který vede účetní či daňovou evidenci. 

3. Žadatelem nemůže být subjekt, který je veden v evidenci dlužníků města Telče. 

 

Článek 4 
Výše dotace, termíny podání žádosti 

1. Výše dotace se odvíjí od počtu členů daného subjektu a aktivní činnosti subjektu během roku. 

2. Žádosti o poskytnutí dotace v oblasti kultury v Telči se podávají na konkrétní kalendářní rok dle ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb., Dotace a návratné finanční výpomoci. Žádosti se 
předkládají v písemné podobě na předepsaném formuláři (viz. Příloha č. 1) na adresu uvedenou v Čl. 6 
odst. 2 těchto Zásad po zveřejnění dotačního programu vyhlášeného městem Telč. Program se zveřejňuje 
nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce a na webových stránkách města Telče 
www.telc.eu. Žádost je možné podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. 

3. Výši poskytnuté dotace navrhuje Komise pro kulturu a cestovní ruch s ohledem na skutečnosti uvedené 
v předepsaném formuláři a na rozpočet města Telče.  

http://www.telc.eu/


4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

5. Poskytnutí dotace schvaluje rada města Telče, pokud není příslušné k rozhodnutí zastupitelstvo města 
nebo pokud si rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvo města nevyhradilo. Žadatel bude o výsledku 
jednání o dotaci vyrozuměn do 14 dnů od zasedání rady nebo zastupitelstva města, kde se o žádosti 
rozhodovalo. 

 

Článek 5 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Vyúčtování dotace se předkládá na předepsaném formuláři (viz. příloha č. 2) na adresu uvedenou 
v článku 6 těchto Pravidel. 

2. Základní kritéria: 

- včasné dodání žádosti, která splňuje požadavky uvedené v těchto Pravidlech 

- jasnost a srozumitelnost obsahu 

- přiměřenost nákladů a jejich zdůvodnění 

- čerpání dotací města v minulých letech a způsob jejich vyúčtování 

3. Žadatel se zavazuje, že předloží doklady potvrzující způsob využití dotace, a to do 31. 1. následujícího roku. 

4. Příjemce se zavazuje k užití názvu, znaku nebo loga města Telče na všech vydaných tiskových materiálech 
podpořené akce. 

5. Žadatel se zavazuje uskutečnit v kalendářním roce, na který mu byla dotace poskytnuta, minimálně jednu 
veřejnou produkci s volným vstupem pro veřejnost (kulturní akce, výstava, beseda, apod.) v rámci 
Kulturního kalendáře města Telče. 

6. V případě závažného nedodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je žadatel povinen vrátit 
městu dotaci v plné výši na základě předchozí písemné výzvy města do 10 dnů ode dne jejího doručení 
žadateli na účet města Telče. V případě nedodržení této lhůty se zavazuje žadatel uhradit městu Telči 1% 
z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení se zaplacením. 

7. Nebude-li dotace vyúčtována dle těchto Pravidel, nebude danému žadateli v následujícím roce dotace 
poskytnuta. 

 

Článek 6 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí Pravidel je Příloha č. 1 – Žádost o dotaci v oblasti kultury v Telči a Příloha č. 2 – 
Vyúčtování dotace v oblasti kultury v Telči. 

2. Adresa pro doručení žádosti a vyúčtování: Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč. 

3. Tato Pravidla byla schválena na 9. schůzi rady města konané 2. 3. 2011 usnesením č. UR 117-2/9/2011 
a nabývají účinnosti dne 2. 3. 2011. 

4. Změny v Pravidlech a v Žádosti byly schváleny na 43. schůzi rady města dne 22. 7. 2020 usnesením UR 598-
2/43/2020. 

 


