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Výzva k podání žádostí o dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína:
SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje
ve smyslu a v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Programem
podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2019 – 2023
program / výběrové řízení
na poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína (dále jen „fondu“)
na účel – kulturní akce / projekty v I. pololetí 2023 pro oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

estetická výchova dětí a mládeže,
kulturní akce významného charakteru na území SMZ,
reprezentace na mimořádných kulturních akcích mimo území SMZ,
rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost,
podpora profesionálních kulturních aktivit,
podpora uměleckých řemesel a lidových tradic,
výstavy a prezentace profesionálních i amatérských kulturních aktivit,
činnost knihoven a ediční činnost zaměřená na uchování a rozvoj lokální kulturní
gramotnosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 3.000.000,- Kč.
Okruh způsobilých žadatelů:
- právnické a fyzické osoby aktivní v kulturním životě města Zlína.
Oblasti podpory kultury jsou stanoveny Programem podpory kultury statutárního města Zlína
v letech 2019 – 2023. Fond byl zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a
mládeže, na ochranu kulturních památek.
Podmínky pro poskytování, přidělování a vyúčtování dotací se řídí právními předpisy ČR,
Statutem Kulturního fondu statutárního města Zlína (dále jen „Statut“) a Pravidly Kulturního
fondu statutárního města Zlína (dále jen „Pravidla“). Statut i Pravidla jsou zveřejněné
vč. formulářů na www.zlin.eu.
Na poskytnutí prostředků z fondu není právní nárok.
Žádosti o dotace z fondu jsou podávány v rámci vyhlášeného výběrového řízení
elektronicky prostřednictvím webové aplikace:
https://formulare.zlin.eu/zadostkulturnifondakce
Žadatelé disponující elektronickým podpisem nebo datovou schránkou podávají žádost
pouze elektronicky prostřednictvím výše uvedeného odkazu.
Žadatelé, kteří nemají elektronický podpis nebo datovou schránku podávají žádost
elektronicky a formulář následně vytisknou a doručí poštou nebo osobně na podatelnu SMZ.
Dnem podání žádosti se rozumí datum doručení na podatelnu statutárního města Zlína.
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Správní rada projednává, vyhodnocuje a doporučuje v souladu se Statutem ke schválení
případně zamítnutí Radou města Zlína (dále jen „RMZ“) nebo Zastupitelstvem města Zlína
(dále jen „ZMZ“) poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům / příjemcům včetně objemu
finančních prostředků na základě bodového hodnocení – kritéria pro hodnocení žádostí
jsou uvedena v Pravidlech.
RMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování dotací do 50.000,- Kč včetně. ZMZ schvaluje,
popř. zamítá poskytování dotací nad 50.000,- Kč, a to dle částek uvedených žadatelem
v žádosti o poskytnutí dotace.
Informace o poskytnutí dotací jsou zveřejněny na úřední desce www.zlin.eu v sekci
Zastupitelstvo a Rada města Zlína – výpisy usnesení.
Dotace se poskytuje na základě a v souladu s písemnou „Smlouvou o poskytnutí
neinvestiční dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína“, jež bude uzavřena mezi
statutárním městem Zlínem a žadatelem / příjemcem dotace, která blíže určuje podmínky a
vzájemná práva a povinnosti pro poskytování, využití a vyúčtování dotace.
Za neuznatelné náklady poskytovatel dotace považuje:
a) úhradu mezd a odměn, vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění, mimo odměn
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
b) daň z přidané hodnoty (u osob povinných k dani z přidané hodnoty v případě
zákonného nároku na odpočet),
c) odpisy majetku,
d) pokuty, penále a jiné sankce,
e) odvádění členských či jiných příspěvků podobného typu,
f) úhradu nákladů na občerstvení, pohoštění,
g) úhradu telefonních poplatků,
h) vyplacení cestovních náhrad dle zákoníku práce,
i) popř. další náklady/výdaje, které jsou stanoveny přímo ve „Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína“.
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Povinné přílohy k žádosti:




kopie dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu
kopie stanov nebo statutu v platném znění
kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, příp. písemné
zmocnění k zastupování.

Je-li žadatel evidující osobou podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
ve znění pozdějších předpisů (tzn. nejedná se o osobu uvedenou v § 7 tohoto zákona) a
disponuje-li úplným výpisem z evidence skutečných majitelů, může tento výpis přiložit
k žádosti. V opačném případě pořídí úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji o žadateli poskytovatel dotace.
Příjem žádostí bude zahájen dne 7. 11. 2022 od 8:00 hodin, ukončení příjmu žádostí je
tímto stanoveno na 6. 12. 2022 do 14.00 hodin.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech přijatých v tomto výběrovém řízení je:
- dotace do 50.000 Kč včetně – RMZ, leden 2023,
- dotace nad 50.000 Kč – ZMZ, únor 2023.
Bližší informace poskytuje Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína,
detašované pracoviště Zarámí 4421, 5. patro, kancelář č. 527, tel. 577 630 314.
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