MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
PROGRAM PODPORY V OBLASTI KULTURY V ROCE 2022
1. Vyhlášení dotačního programu
S ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování
kulturních potřeb občanů města vyhlašuje město Vysoké Mýto v souladu se zákonem
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro poskytování finanční
dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Program podpory v oblasti kultury v roce 2022
(dále jen „Program“).
2. Účel poskytnutí dotace
Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na festivaly a přehlídky,
divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, kulturně vzdělávací akce a na
provozní výdaje v rámci celoroční kulturní činnosti. Akce ucházející se o podporu musí mít
nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na
Vysoké Mýto.
3. Důvody podpory stanoveného účelu
Program je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Vysokého Mýta, 7.3 Rozvojové
opatření v oblasti Volný čas a je zaměřen na podporu veřejných kulturních služeb, které
spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání,
zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování
kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.
4. Celkový objem peněžních prostředků
Předpokládaný celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města Vysokého
Mýta na rok 2022 určených pro tento program činí 470 000 Kč. Tato částka je podmíněna
schválením příslušné položky rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2022 na danou oblast.
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace, maximální její výše je 49 000 Kč.
5. Oprávněný žadatel
Žadatelem může být:
-

Právnická osoba (např. spolek, příspěvková organizace, s výjimkou školských
příspěvkových organizací zřizovaných městem …)

-

Fyzická osoba

-

Fyzická osoba podnikající

1

6. Harmonogram „Programu“
Termín vyhlášení programu: 01. 12. 2021 (nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu
žádostí)
Vyhlášení programu bude zveřejněno na úřední desce města Vysokého Mýta
http://deska.vysoke-myto.cz/
Lhůta pro podání žádostí: 01. 01. 2022 – 31. 01. 2022
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu Městského úřadu Vysokého
Mýta, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
prostřednictvím datové schránky tak, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro
podání žádostí.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Město Vysoké Mýto rozhodne o žádosti do 40 dní od posledního dne lhůty pro podání žádosti.
O výsledku dotačního řízení bude žadatel vyrozuměn do 15 dní ode dne zveřejnění zápisu a
usnesení z jednání RM a vyzván k podpisu smlouvy. Žadatelé, kterým nebylo alespoň
částečně vyhověno, budou o této skutečnosti a o důvodu nevyhovění informováni neprodleně.
Termín pro vyúčtování dotace (včetně případných oprav):
-

do 60 dnů po jeho realizaci (jednorázové akce)

-

nejpozději do 31. 01. 2023 (celoroční činnost, dlouhodobý projekt, akce konané v
prosinci)

7. Kritéria pro hodnocení žádostí
-

Kvalita projektu (obsah, cíl a přínos pro kulturní život ve Vysokém Mýtě nebo ve vztahu
k Vysokému Mýtu),

-

charakter projektu (typ, jeho vazby, tradice) ,

-

reálný a průhledný rozpočet, přiměřenost výše požadované dotace a účelnost využití,

-

dosavadní činnost žadatele,

-

dodržování dotačních pravidel v minulých letech (např. účel, rozpočet).

8. Podmínky pro poskytnutí dotace
Uznatelným výdajem projektu, tedy výdajem, který lze v rámci realizace projektu
spolufinancovat z dotace poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené
podmínky:
-

vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,

-

byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy
a podmínkami dotačního programu,
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vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona 320/2001 Sb.,

-

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole),
je uveden ve výdajovém rozpočtu projektu.

-

Například:
-

podpora činnosti (provozní náklady, především energie, pronájem apod.) - nutný
veřejně prezentovaný výstup (koncert, výstava, představení),

-

výdaje související s projektem (honoráře, cestovné, ubytování a stravování
účinkujících apod.).

Neuznatelné výdaje:
-

úhrada vlastních mezd,

-

investiční výdaje,

-

pořízení dlouhodobého hmotného majetku (aparatury, zařízení, přístroje, apod.),

-

dary (s výjimkou věcných cen do soutěží a přehlídek),

-

pohoštění pro pořadatele.

9. Garant programu
Garantem programu je odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Vysoké Mýto.
Pověřená kontaktní osoba:
Michaela Kotrbová, tel. 465 466 113, e-mail: michaela.kotrbova@vysoke-myto.cz

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta včetně příloh
•

Žádost o programovou dotaci města Vysokého Mýta

•

Veřejnoprávní smlouva o dotaci (programová)

•

Finanční vypořádání programové dotace

jsou zveřejněny na internetových stránkách města Vysokého Mýta www.vysoke-myto.cz,
v záložce DOTACE.
Program podpory v oblasti kultury na rok 2022 byl schválen Radou města Vysokého Mýta
usnesením č. 773/21 ze dne 24. 11. 2021.
Vysoké Mýto 24. 11. 2021
Ing. František Jiraský, starosta, v. r.
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