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Dotační program 

 „Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu  

podnikání pro II. pololetí roku 2022“ 

 
čl. I 

Úvod 

 

1) Tento program je výzvou k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 

za účelem podpory podnikání, podpory nových podnikatelských subjektů nebo podpory již 

stávajících podnikatelských subjektů v katastrálním území města Kadaně. 

 

2) Tímto programem nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými předpisy 

(např. zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, občanský zákoník 

apod.). 

 

 

 

čl. II 

Zdroje 

 

Zdrojem pro poskytování dotací podporovaným podnikatelům jsou finanční prostředky schválené 

zastupitelstvem města v souladu s jeho rozpočtem. 

 

 

čl. III 

Objem prostředků 

 

Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na tento program pro rok 

2022 činí 800 000 Kč. 

 

 

čl. IV 

Účel podpory 

 

 

1) Účelem finanční podpory prostřednictvím dotací na podporu podnikání je zlepšit kvalitu  

a pestrost nabídky stávajících služeb či produktů ve městě. Oživit prázdné provozovny, přivést 

podnikatele a zákazníky do města, a tím zvýšit dostupnost služeb občanům. 

 

2) Účelem dotace je zvýšit rozvoj podnikatelského prostředí v Kadani prostřednictvím stimulace 

k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšováním zaměstnanosti obyvatelstva  

ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik 

nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity. 
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3) Podpora činnosti začínajících a stávajících podnikatelů v Kadani pomocí dotace, 

prostřednictvím níž bude zajištěno vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich 

podnikatelských aktivit. 

 

 

 

čl. V 

Použití prostředků 

 

Finanční prostředky vymezené v čl. II lze použít na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny: 

a) dlouhodobého hmotného majetku (movité věci, pokud jejich ocenění je více než 40 000 Kč  

za jednotku a doba použitelnosti je delší než 1 rok), či  

b) krátkodobého hmotného majetku (movité věci do 40 000 Kč), 

c) na úhradu školení, kurzu nebo osvědčení k nově zavedené inovaci pořádané akreditovaným 

zařízením. 

 

 

 

čl. VI 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

1) Dotace může být poskytnuta stávajícímu nebo začínajícímu podnikateli, který splňuje 

následující podmínky: 

 

a) v případě právnické osoby má sídlo v České republice nebo v případě fyzické osoby  

má trvalé bydliště v České republice, 

b) je podnikatelem bez zaměstnanců nebo zaměstnává méně než 10 osob, 

c) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 1 mil. EUR, 

d) získal živnostenské oprávnění k předmětu podnikání, ke kterému se váže podávaná žádost, 

e) bezdlužnosti, dotace nebude poskytnuta žadateli, který je nebo se v průběhu řízení  

o poskytnutí dotace ocitne v exekuci či vstoupí do insolvence a má dluhy vůči orgánům 

státní správy a samosprávy. 

 

2) Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu 

realizace podnikatelského záměru a na dobu jeho udržitelnosti.  

 

3) Dotace může být poskytnuta žadateli o dotaci za předpokladu, že splnil dané podmínky, přičemž 

řádně a úplně vyplnil a odevzdal žádost o dotaci a její povinné přílohy. 

 

4) Provozovna, v niž bude podnikatel provozovat živnost, bude umístěna v katastrálním územní 

města Kadaně. Podnikatel předloží k žádosti o dotaci právní důvod k užívání prostor 

provozovny (např. nájemní smlouvu, list vlastnictví). 
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čl. VII 

              Délka a termín realizace podnikatelského záměru 

 

1) Maximální délka realizace podnikatelského záměru je 6 měsíců. 

 

2) Termín realizace podnikatelského záměru je přesné datum (den, měsíc, rok), kdy je zahájena 

fyzická a finanční realizace aktivit (nejdříve od 1. července 2022). Termín, v němž má být 

stanoveného účelu dosaženo, bude uveden v čl. II odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) Termín ukončení realizace podnikatelského záměru je přesné datum (den, měsíc, rok),  

do kdy musí být ukončeno pořízení vybavení provozovny a vše řádně vyfakturováno, uhrazeno 

a zaúčtováno (nejpozději do 31. prosince 2022). Přesný termín ukončení realizace 

podnikatelského záměru je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný 

časový ukazatel, jehož překročení (prodloužení realizace) je podstatnou změnou, která 

vyžaduje změnu smlouvy o poskytnutí dotace, a podléhá předchozímu souhlasu poskytovatele 

dotace. V případě vyhovění žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě  

o poskytnutí dotace. 

 

 

čl. VIII 

Výše dotace a podmínky poskytnutí dotace 

 

1) Maximální výše dotace na jeden podnikatelský záměr činí 200 000 Kč. 

 

2) Minimální výše dotace na jeden podnikatelský záměr činí 10 000 Kč. 

 

3) Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny a splňuje následující 

charakteristiky: 

 

a) bylo pořízeno v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám 

efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) bylo pořízeno a uhrazeno v souvislosti s realizací podnikatelského záměru ve schváleném 

období jeho realizace, nejdříve však 1. července 2022, 

c) vybavení provozovny je skutečně vynaložené, prokazatelně uhrazené a zachycené 

v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace, na jeho účetních dokladech,  

je identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními účetními doklady. 

 

4) Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s úhradou školení, kurzů nebo osvědčení  

pořádané akreditovaným zařízením.  

 

5) Žadateli lze poskytnout dotaci pouze na jeden podnikatelský záměr.  

 

6) Na poskytnutí dotace není právní nárok (dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

7) Dotace bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě  

o poskytnutí dotace. 
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8) V případě, že se podnikatelský záměr neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní 

prostředky vrátit poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

 

čl. IX 

Povinnosti příjemce 

 

1) Příjemce dotace je povinen použít přijatou dotaci na financování vybavení provozovny 

schválené poskytovatelem dotace a na úhradu školení, kurzu nebo osvědčení pořádané 

akreditovaným zařízením. 

 

2) Příjemce dotace je povinen dotaci použít jen k účelu danému ve smlouvě o poskytnutí dotace, 

při dodržení závazných ukazatelů, termínu zahájení a ukončení realizace projektu a ostatních 

ujednání smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu se schváleným 

podnikatelským záměrem a za její řádné vedení v účetnictví nebo v daňové evidenci. 

 

4) Příjemce je povinen poskytovateli předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 

dotace do 30 dnů od termínu ukončení realizace podnikatelského záměru, který je uveden  

ve smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se předkládá 

osobně, na odbor obecní živnostenský úřad, Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň, k rukám 

pověřeného zaměstnance. 

 

5) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce dotace povinen poukázat zpět 

poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

6) Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel dotace 

postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

 

7) Příjemce musí dodržet pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy  

o poskytnutí dotace.  
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čl. X 

Změny podnikatelského záměru 

 

V průběhu realizace podnikatelského záměru může dojít k odchylkám od schválené žádosti, rozpočtu  

a podmínek stanovených ve smlouvě, proto je v odůvodněných případech možné realizovat: 

 

1) Nepodstatné změny, 

tyto změny nepodléhají předchozímu souhlasu poskytovatele dotace, ale příjemce je povinen  

o nich poskytovatele informovat nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich vzniku,  

a to prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo písemně na podatelnu Města Kadaň, odbor 

obecní živnostenský úřad. 

Mezi nepodstatné změny řadíme: 

změnu kontaktních údajů příjemce dotace (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního 

účtu), změnu osoby odpovědné za realizaci podnikatelského záměru nebo změnu statutárního 

zástupce. 

             Nepodstatné změny je příjemce dotace povinen zohlednit ve finančním vypořádání dotace. 

 

2) Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají 

předchozímu souhlasu poskytovatele dotace, jsou zejména: 

 

a) obsahová změna položky – např. změna druhu, typu, počtu jednotek. 

 

3) Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají 

předchozímu souhlasu poskytovatele, jsou zejména: 

 

a) změna závazného časového ukazatele (termínu ukončení realizace podnikatelského 

záměru, 

 

4) Žádost o podstatné změny uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto článku se podává písemně,  

a to doručením na podatelnu Města Kadaň, odbor obecní živnostenský úřad prostřednictvím 

datové schránky, nebo e-mailem.  

 

5) O žádosti o změnu uvedenou v odstavci 3 rozhoduje příslušný orgán obce. V případě vyhovění 

žádosti, je s příjemcem dotace uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. 
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čl. XI 

Kontrola využití dotace 

 

1) Kontrola využití dotace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, dále 

zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2) Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele dotace provádět kontrolu 

čerpání a využití dotace v návaznosti na předložený podnikatelský záměr a kontrolu zajištění 

udržitelnosti podnikatelského záměru. 

 

3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu Kadaň, odbor obecní živnostenský 

úřad. 

 

 

čl. XII 

Udržitelnost podnikatelského záměru 

 

1) Udržitelnost podnikatelského záměru je období, po které je příjemce dotace povinen zachovat 

provozování živnosti v provozovně. Udržitelnost podnikatelského záměru je stanovena  

na 24 měsíců od termínu ukončení realizace podnikatelského záměru uvedeného ve smlouvě  

o poskytnutí dotace. 

 

2) Příjemce dotace nesmí po dobu stanovené udržitelnosti podnikatelského záměru ukončit nebo 

přerušit svou podnikatelskou činnost, na kterou mu byla poskytnuta tato dotace. V případě,  

že tak učiní, bude toto považováno za porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy. 

 

3) Majetek pořízený v rámci podnikatelského záměru nesmí příjemce dotace po dobu stanovené 

udržitelnosti prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, pronajmout, dát  

za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo darovat. 

 

4) V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetku 

spolufinancovaném z dotace je příjemce povinen tento majetek opětovně pořídit nebo uvést  

do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení 

udržitelnosti podnikatelského záměru. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce dotace 

povinen vrátit část dotace, která byla použita na pořízení tohoto majetku. 

 

5) Příjemce dotace je v období udržitelnosti dále povinen: 

 

a) neprodleně, nejdéle však do 30 pracovních dnů, informovat poskytovatele dotace  

o skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost podnikatelského záměru 

b) umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu využití dotace  

dle podnikatelského záměru. 

 

6) V případě nedodržení povinností zajištění udržitelnosti je příjemce dotace povinen vrátit 

poměrnou část dotace stanovenou podle kalendářních dnů, po které nebyla povinnost zajištění 

udržitelnosti dodržena. 
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čl. XIII 

Smlouva 

 

1) Na základě rozhodnutí Rady města Kadaně o dotaci do 50 000 Kč a Zastupitelstva města Kadaně 

o dotaci nad 50 000 Kč o poskytnutí dotace, uzavře poskytovatel dotace s příjemcem písemnou 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně, nejpozději 

však do 30 kalendářních dnů, písemně oznámit poskytovateli. Každá změna uvedená v článku 

X odst. 3 musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě a rozhoduje o ní 

příslušný orgán obce, které rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

3) Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zveřejněn na webových stránkách Města 

Kadaně www.mesto-kadan.cz  v sekci Podpora podnikatelům. 

 

 

 

 

čl. XIV 

Lhůta pro podání žádostí 

 

Žádost o poskytnutí dotace lze podat od 1. července 2022 do vyčerpání finančních prostředků určených  

na podporu podnikání.  

 

 

 

čl. XV 

Pravidla pro předkládání žádostí 

 

 

1) Žádost a její přílohy musí být vyplněny úplně, strojově. Ručně vyplněná žádost nebude přijata. 

 

2) Žadatel může podat jen jednu žádost o dotaci. 

 

3) Žádost a všechny povinné přílohy se doručují v jednom vyhotovení. 

 

4) Žadatel doručí žádost, včetně povinných příloh, osobně nebo poštou či prostřednictvím datové 

schránky Města Kadaně, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem  

do e-Podatelny (e-podatelna@mesto-kadan.cz), odbor obecní živnostenský úřad. 

 

5) Je-li žádost o dotaci doručována poštou nebo osobně na podatelnu Města Kadaň musí být 

v zalepené obálce označené: 

• názvem dotačního programu „Podpora podnikání pro II. pololetí roku 2022“ 

• plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresu (bydliště/sídlo) 

• textem „Neotvírat“. 

 

6) Adresa poskytovatele: 

Město Kadaň 

http://www.mesto-kadan.cz/
mailto:e-podatelna@mesto-kadan.cz
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Mírové náměstí 1 

432 01 Kadaň 

 

7) Žádost o dotaci podaná jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 4) tohoto článku (např. 

faxem nebo e-mailem bez zaručeného podpisu), žádosti doručené na jiné adresy nejsou 

doručeny řádně a nebudou předloženy k hodnocení.  

 

8) Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace  

a žadatelům se nevracejí. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené 

s vypracováním a předložením žádosti. 

 

 

 

čl. XVI 

Povinné přílohy žádosti 

 

Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou: 

 

1) doklady osvědčující právní osobnost žadatele a jeho oprávnění k podnikatelské činnosti: 

 

a) fyzická osoba: výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z evidence zemědělského 

podnikatele nebo jiný doklad osvědčující právní osobnost žadatele a jeho oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních předpisů, a to kopii nebo elektronicky podepsaný 

výpis, 

b) právnická osoba: výpis z příslušného veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový 

rejstřík, výpis z živnostenského rejstříku), nebo jiný doklad osvědčující jeho oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních předpisů, a to v kopii nebo elektronicky podepsaný 

výpis. 

 

2) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo potvrzení o vedení účtu 

žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii. 

 

3) podnikatelský záměr na provozování živnosti v provozovně umístěné v katastrálním území 

Kadaně, a to v originále. 

 

4) právní důvod k užívání prostor provozovny (např. nájemní smlouvu, list vlastnictví) umístěné  

v katastrálním území Kadaně, a to v kopii. 

 

5) čestné prohlášení žadatele o počtu zaměstnanců a jeho skutečném ročním obratu za dvě 

předchozí uzavřené účetní období, a to v originále. 

 

6) čestné prohlášení o bezdlužnosti. 
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čl. XVII 

Dokumenty dokládané při podpisu smlouvy 

 

1) Nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je žadatel o dotaci povinen doložit: 

 

a)  rozhodnutí o registraci u příslušného finanční úřadu, a to v kopii, 

 

b) čestné prohlášení, že podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání, které je předmětem 

dotace, není pozastaveno nebo přerušeno, a to v originále. 

 

2) V případě, že žadatel o dotaci nedoloží dokumenty uvedené v čl. XVII v odst. 1 bodu a) a b), 

nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. 

 

 

 

čl. XVIII 

Konzultační místo 

 

Město Kadaň, odbor obecní živnostenský úřad, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. 

Kontaktní osoby: Pracovnice obecního živnostenského úřadu pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň: 

 

• Ing. Jitka Malá, email: jitka.mala@mesto-kadan.cz, telefon: 474 319 632, 601 101 900 

 

Osobní konzultace budou poskytovány po předchozí domluvě na přesném dni a čase. 

 

 

 

čl. XIX 

Hodnocení žádosti o dotaci a rozhodnutí o poskytnutí/ neposkytnutí dotace 

 

1) Proces hodnocení žádosti probíhá ve třech fázích: 

a) posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádosti  

a povinných příloh příslušným administrátorem (OŽÚ) 

b) Rada města přidělí bodové hodnocení podnikatelskému záměru dle hodnotících kritérií, viz 

příloha č. 1 dotačního programu 

c) předložení návrhu ke schválení Zastupitelstvu 

 

2) Řádně a včas doručené žádosti budou posouzeny poskytovatelem dotace. Nejprve bude 

provedena kontrola oprávněnosti žadatele o dotaci, jedná se o kontrolu formální správnosti 

žádosti, doložení povinných příloh a zákonem požadovaných náležitostí. 

 

3) Pokud doručená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, poskytovatel dotace vyzve 

žadatele v souladu s principem dobré správy k odstranění těchto nedostatků žádosti  

a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žadatel je povinen nedostatky odstranit ve stanoveném 

termínu. 

 

mailto:jitka.mala@mesto-kadan.cz
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4) Doplněné nebo opravené dokumenty se doručují osobně, poštou, nebo do datové schránky 

Města Kadaň na adresu poskytovatele, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 

na odbor obecní živnostenský úřad. 

 

5) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, nebude tato žádost 

postoupena do hodnocení.  

 

6) Do procesu hodnocení podnikatelského záměru budou zařazeny pouze správné a úplné žádosti 

oprávněných žadatelů. 

 

7) Bodové hodnocení podnikatelskému záměru budou přidělovat členové Rady města,  

a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhodne příslušný orgán obce. 

 

8) Hodnotící kritéria pro podnikatelský záměr jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dotačního 

programu. 

 

9) V případě nevyhovění žádosti bude žadatel obeznámen o výsledku hodnocení podnikatelského 

záměru a důvodu nepřidělení dotace. 

 

10) V případě shodného hodnocení podnikatelského záměru je pro určení pořadí rozhodující datum 

a čas doručení žádosti o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

čl. XX 

Informace o povaze dotace 

 

      Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ (podpora malého rozsahu), kterou upravuje 

nařízení Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu  

„de minimis“. Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržování je umožněno využití právních 

výhod pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy. Jedná 

se o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, neboť podpora dle Nařízení komise (EU)  

č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) nepřesahuje 

limit 15 000 EUR stanovený nařízením Komise (EU) v produkčním odvětví zemědělských produktů. 

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 nepřesahuje stanovený limit 

30 000 EUR v odvětví rybolovu. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 nepřesahuje stanovený limit 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy. Podpora dle nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 nepřesahuje stanovený limit 200 000 EUR 

v ostatních odvětvích. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. února 2012 nepřesahuje 

stanovený limit 500 000 EUR podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 
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čl. XXI 

                                        Zpracování osobních údajů 

 

1) Správce osobních údajů zpracovává údaje žadatele za účelem žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města. Tyto údaje správce dále nepředává, osobní údaje se uchovávají jen po dobu 

nezbytně nutnou, stanovenou spisovým a skartačním řádem. 

 

2) Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem nebo osobně 

v kanceláři tajemníka. Uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce 

obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva  

na přenositelnost údajů a další práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

3) Správcem osobních údajů je Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČO: 002 61 912, 

tel.: 474 319 500, e-mail: e-podatelna@mesto-kadan.cz. 

 

4) Kontakt na pověřence Ing. Josef Kolařík, tel.: 777319140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com  

 

 

 

čl. XXII 

Lhůta pro rozhodnutí 

 

Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace bude vydáno po projednání příslušným orgánem obce 

v nejbližším možném termínu, po podání žádosti o poskytnutí dotace. 

 

 

 

V Kadani dne:                                   

 

 

 

 

………………………………………………                                                                                   

PaedDr. Jiří Kulhánek  

starosta města 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Bodové hodnocení žádosti o dotaci 

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace pro II. pololetí roku 2022- vzor 

Příloha č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu podnikání pro II. pololetí č. ./2022 – vzor 
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