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Program podpory sociálních a zdravotních služeb 
městem Bílina 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Tento program upravuje postup pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Bíliny na 

činnost v oblasti sociálních a zdravotních služeb. 
2) Poskytování a použití dotace se řídí obecně závaznými právními předpisy. Jedná se o zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dále rozhodnutím rady a zastupitelstva 
města. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města v rámci schváleného rozpočtu na 
příslušný rok.  

3) Vyhlašovatelem programu a následně poskytovatelem dotace je město Bílina, IČ 00266230, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina (dále jen poskytovatel). 

 
Čl. 2 

Vymezení okruhu žadatelů a příjemců dotace 
 
1) Žadatelem a následně příjemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba s oprávněním 

poskytovat sociální a zdravotní služby, provádějící veřejně prospěšné činnosti pro město Bílina a její 
obyvatele v souladu s komunitním plánem a dalšími strategickými dokumenty města. 

2) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli a následně příjemci, který nemá finanční závazky po lhůtě 
splatnosti vůči vyhlašovateli a jím zřízeným organizacím a není v prodlení s finančním vypořádáním 
dotace poskytnuté z rozpočtu vyhlašovatele za předcházející kalendářní rok. Splnění těchto 
podmínek se prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti o dotaci. 

 
 

Čl. 3 
Žádost a lhůta pro její podání 

 
1) Dotace je poskytována žadateli a následně příjemci na základě žádosti a povinných příloh. 
2) Žádost včetně příloh lze vyzvednout na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, detašované pracoviště Žižkovo náměstí č. 58 (dále jen 
OSVaZ) nebo ji vytisknout z webových stránek města Bíliny www.bilina.cz odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví ─ v sekci formuláře ─Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
a zdravotních služeb z rozpočtu města Bíliny (viz příloha č. 1, 2). 

3) Žádost je možno podat:   
a) elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny 

epodatelna@bilina.cz,  
b) písemně na adresu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina nebo na OSVaZ. 

4) OSVaZ provede předběžnou kontrolu žádostí o dotaci. Pokud žádost nebude úplná, bude žadatel 
vyzván k doplnění. V případě, že v určené lhůtě nebude ze strany žadatele sjednána náprava, 
žádost bude z procesu schvalování vyřazena.  

5) Ke schválení budou předloženy pouze žádosti podané v řádném termínu, na předepsaném 
formuláři včetně doložených povinných příloh a bez formálních nedostatků. 

6) Žádost lze podat do 30. června daného  kalendářního roku. 
7) Žadatel je oprávněn v kalendářním roce požádat o dotaci na jeden projekt pouze jedenkrát.  

 

http://www.bilina.cz/
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Čl. 4 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

 
Dotace se poskytuje žadatelům, kteří splní kritéria podle Čl. 2, Čl. 7 a Čl. 8, a to podle pořadí 
doručení žádostí o poskytnutí dotace až do vyčerpání objemu finančních prostředků vyčleněných  
v rozpočtu města, kteří dále budou splňovat následující body: 

a) Žadatel v žádosti uvede počet uživatelů trvale žijících ve městě Bílina, kteří využívají službu 
aktuálně a využili ji za předchozí kalendářní rok (zhodnocení, výsledky). 

b) Žadatel v žádosti uvede soulad s komunitním plánem a strategickými dokumenty města. 
c) Žadatel doloží pověření Ústeckého kraje o zařazení do Základní sítě sociálních služeb.  

 
 
 

Čl. 5 
Výše a schvalování dotace 

 
1) Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu sociálních a 

zdravotních služeb je poskytovatelem určen ve schváleném rozpočtu města a částka bude 
zveřejněna po schválení rozpočtu města na webu města pro daný kalendářní rok. V případě 
neschválení rozpočtu k 1. lednu daného kalendářního roku budou všechny termíny programu 
adekvátně prodlouženy podle data schválení rozpočtu města pro daný kalendářní rok.  

2) Dotace může být poskytnuta max. do výše 150.000 Kč.  
3) U žádosti o dotaci podanou zařízením pro seniory bude přihlédnuto k počtu seniorů s posledním 

trvalým pobytem v Bílině před nástupem do zařízení. Tato zařízení obdrží 2.000 Kč na jednoho 
seniora. 

4) Kompetentním orgánem k rozhodování o poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy je v případě 
žádosti do 50.000 Kč (včetně) rada města. V případě žádosti nad 50.000 Kč rozhoduje 
zastupitelstvo města. 

5) Rozhodnutí kompetentních orgánů města Bíliny o přidělení dotace bude po přijetí usnesení 
zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Bílina a webových stránkách města Bíliny nejpozději 
do 30. září daného kalendářního roku. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni pověřeným 
pracovníkem OSVaZ a s těmi, kterým rada města či zastupitelstvo města schválí přidělení 
finančních prostředků, bude uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace. 

6)  Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních a zdravotních služeb zaniká 
marným uplynutím 1 měsíce od jeho předložení žadateli. 

 
 
 

Čl. 6 
Časový rámec programu 

 
1) Program nabývá účinnosti od 1. ledna 2022. 
2) Příjem žádostí od 1. ledna do 30. června daného kalendářního roku. 
3) Zveřejnění výsledků do 30. září daného kalendářního roku. 
4) Závěreční vyúčtování poskytnuté dotace bude předloženo do 31. prosince daného 

kalendářního roku.  
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Čl. 7 
Účel dotace, doba dosažení účelu dotace a důvod podpory 

 
1) Účelem dotace je podpora rozvoje činností obecně prospěšného charakteru v oblasti sociálních a 

zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel města Bíliny v kalendářním roce.  
2) Důvodem podpory stanoveného účelu je zachování a zkvalitnění stávajících sociálních a 

zdravotních služeb pro občany města Bíliny. 

 
Čl. 8 

Použití dotace 
  
1) Dotace je určena pouze na úhradu nákladů souvisejících s činností fyzické nebo právnické osoby, 

nákladů vzniklých a proplacených v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. 
2)   Příjemce dotace nesmí z dotace hradit náklady: na dary, pohoštění, pořízení nebo technické 

zhodnocení nemovitosti, úhrady členských příspěvků či poplatků, leasing, náhradu škody, penále, 
dluhy, srážky a další finanční postihy, úvěry a půjčky včetně úroků, správní, soudní a bankovní 
poplatky. 

 
Čl. 9 

Publicita 
 
 Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci města v následujícím rozsahu:  

a) na propagačních materiálech, propozicích, v médiích apod. uvádět, že obdržel od města 
Bílina dotaci, v tomto znění: Za finanční podpory města Bíliny, 

b) zveřejněním loga města na svých internetových stránkách, 
c) podat o činnosti nebo akci zprávu do Bílinského zpravodaje popř. do regionálního tisku.   
 

 
Čl. 10 

Finanční vypořádání a kontrola dotace 
 

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

4) Příjemce je povinen dotaci použít v daném kalendářním roce, ve kterém mu byla dotace 
poskytnuta.  

5) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise 
(viz příloha č.2) včetně kopií účetních dokladů, které musí být vystaveny na příjemce dotace, a to 
nejpozději do 31. prosince daného kalendářního roku po obdržení dotace. 

6) Nevyčerpané finanční prostředky poukáže příjemce zpět na účet města, a to nejpozději v den 
předložení vyúčtování dotace.  

7) Příjemce dotace je povinen vést o použití poskytnutých prostředků zvláštní evidenci, ve které je 
povinen označit originály všech účetních dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace na 
podporu sociálních a zdravotních služeb ve městě Bílina formulací: „za finanční podpory města 
Bíliny“ a výši použité části dotace v Kč. 

8) Poskytovatel vykoná průběžnou veřejnosprávní kontrolu u příjemce dotace po předložení 
veškerých podkladů.  

9) V případě zjištění, že poskytnutá dotace byla použita v rozporu se stanoveným účelem ve 
smlouvě, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat příjemce o vrácení poskytnuté 
dotace v plné výši do15 dnů od prokazatelného doručení výzvy k odvodu finanční prostředků. 
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Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Na dotaci není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši. 
2) Tento program nahrazuje program schválený Zastupitelstvem města Bíliny dne 4. listopadu 2020 

usnesením č. 205. 

3) Tento program byl schválen Zastupitelstvem města Bíliny dne 15. září 2021 usnesením č. 190   
4) a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 
 
 

 
 
Přílohy: 
 
1)       Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních a zdravotních služeb z rozpočtu 

města Bílina 
2)        Vyúčtování dotace pro organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová                                                     Ing. Marcela Dvořáková 
starostka města                                                                          místostarostka města 
 
 
 
 


