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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Zastupitelstvo města vyhlašuje, v souladu se zvláštním právním předpisem1), v rámci 

Programu pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z 

rozpočtu města Moravská Třebová, poskytnutí stipendia vždy v jednom roce pro tři 

studenty vysokých škol v prezenční formě bakalářského, magisterského nebo 

inženýrského studia jakékoliv vysoké školy v České republice. Stipendia jsou určena pro 

studenty, kteří mají nejméně jeden rok před podáním žádosti trvalé bydliště v Moravské 

Třebové. 

Článek 2 

Podmínky získání stipendia 

(1) O stipendium může požádat student, který splňuje náležitosti dle těchto pravidel  

a v písemné žádosti dle přílohy č. 1 tohoto programu doloží všechny požadované přílohy: 

a) příjem rodiny včetně dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi,  

b) ověřený celkový studijní průměr za 4 roky středoškolského studia (pouze závěrečná 

vysvědčení, ověřuje škola v katalogu známek), 

c) maturitní vysvědčení popř. doklad o ukončení studia v bakalářském studijním 

programu (diplom vč. dodatku k diplomu), 

d) doklad o přijetí na vysokou školu. 

(2) Žádost, která je přílohou č. 1 programu, musí být podána na odboru sociálních věcí 

a školství Městského úřadu Moravská Třebová (dále jen "odbor sociálních věcí a 

školství") v termínu od 01.08. do 15.08. příslušného roku, přičemž doklad o přijetí na 

vysokou školu musí být doručen na odbor sociálních věcí a školství nejpozději den před 

jednáním Zastupitelstva města Moravská Třebová, které rozhodne o poskytnutí stipendia. 

(3) Formulář žádosti a program jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu 

(nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu žádostí a nejméně po dobu 90 dnů ode dne 

zveřejnění), webových stránkách města (http://www.moravskatrebova.cz), popř. jsou k 

dispozici ve vytištěné podobě na odboru sociálních věcí a školství. 

(4) Výše stipendia je stanovena na 2.000 Kč/ 1 měsíc. Stipendium bude vypláceno 

studentovi odborem finančním měsíčně po dobu studia na vysoké škole mimo období 

letních prázdnin (červenec, srpen). 

http://www.moravskatrebova.cz/


 Město Moravská Třebová 4 

 Vnitřní předpis č. 4/2019, ve znění dodatku č.1  

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z 

rozpočtu města Moravská Třebová 

 

(5) Předpokládaný roční finanční objem prostředků určených pro tento program činí cca 

180.000 Kč a je limitován objemem finančních prostředků, který je vyčleněn na program 

ve schváleném rozpočtu města Moravská Třebová na daný rozpočtový rok.  Z programu 

jsou vyplácena i stipendia studentům, kterým byla přiznána v minulých letech. 

(6) Podmínkou pro vyplácení stipendia je řádné studium a předložení potvrzení o studiu 

vždy do 15.10. a do 28.02. příslušného akademického roku pracovníku odboru sociálních 

věcí a školství. V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu v této lhůtě, bude mu 

poskytování stipendia ukončeno. 

(7) Rozhodující dobou pro splnění podmínky dle čl. 2, odst. (1) písm. a) bude situace 

rodiny v okamžiku podání žádosti. V průběhu studia nebude tato situace znovu 

zkoumána.  

(8) O přidělení stipendia rozhoduje Zastupitelstvo města Moravská Třebová ve lhůtě 

nejpozději do 31.12. daného roku. Návrh zastupitelstvu města předkládá rada města na 

základě doporučení komise ve složení: 

- starosta, 

- pracovník odboru sociálních věcí a školství, 

- vedoucí odboru finančního. 

 

Článek 3 

Kritéria pro poskytování stipendií 

(1) Základními kritérii pro poskytování stipendií jsou: 

a) Kritérium č. 1 - výše příjmu rodiny včetně dávek státní sociální podpory a dávek pomoci 

v hmotné nouzi - váha kritéria 40 %,  

b) Kritérium č. 2 - ověřený celkový studijní průměr za 4 roky středoškolského studia 

(pouze závěrečná vysvědčení) - váha 40 %, 

c) Kritérium č. 3 - průměr známek z maturitního vysvědčení popř. průměr známek ze 

státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce (při žádosti o stipendium do navazujícího 

magisterského nebo inženýrského programu) - váha 20 %, 

 

(2) Bodové hodnocení kritéria č. 1 bude vypočteno podle vzorce: 



 Město Moravská Třebová 5 

 Vnitřní předpis č. 4/2019, ve znění dodatku č.1  

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z 

rozpočtu města Moravská Třebová 

 

nejnižší příjmy rodiny

hodnocené příjmy rodiny
40 % (váha kritéria)Bodové hodnocení = x 100 (bodů) x

 

(3) Bodové hodnocení kritéria č. 2 bude vypočteno podle vzorce: 

nejnižší středoškolský průměr

hodnocený středoškolský průměr
40 % (váha kritéria)Bodové hodnocení = x 100 (bodů) x

 

(4) Bodové hodnocení kritéria č. 3 bude vypočteno podle vzorce: 

nejnižší Ø maturitní zkoušky

hodnocený Ø maturitní zkoušky
20 % (váha kritéria)Bodové hodnocení = x 100 (bodů) x

nebo (v případě žádosti o poskytnutí stipendia pro studium navazujícího magisterského 

nebo inženýrského studijního programu) podle vzorce: 

nejnižší Ø st. zkoušky a bak. práce

hodnocený Ø st. zkoušky a bak. práce
20 % (váha kritéria)Bodové hodnocení = x 100 (bodů) x

 

(5) Na základě součtu výsledných hodnot 3 hodnoticích kritérií u jednotlivých žadatelů  

komise stanoví výsledné pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů po nejnižší počet 

bodů. V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více uchazečů rozhoduje o 

celkovém pořadí těchto uchazečů pořadí v prvním dílčím hodnoticím kritériu – výše příjmu 

rodiny včetně dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Stipendium bude poskytováno pouze po dobu studia v bakalářském studijním 

programu v délce trvání maximálně 3+1 rok, popř. v navazujícím magisterském studijním 

programu v délce trvání maximálně 2+1 rok nebo v případě pětiletého/šestiletého 

magisterského studijního programu po dobu 5+1/6+1 roku. 

(2) Stipendium nebude poskytováno v období přerušení studia. 

(3) Stipendium bude poskytováno na základě veřejnoprávní smlouvy dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 2 tohoto programu uzavřené se žadatelem. 

(4) Plnění podmínek nutných pro přidělení stipendia kontroluje pracovník odboru 
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sociálních věcí a školství, který také po skončení každého semestru potvrzuje 

oprávněnost k dalšímu vyplácení stipendia. 

(5) Finanční vypořádání poskytnuté dotace je nahrazeno doložením potvrzení o studiu 

dle odstavce (6) článku 2 programu. 

____________________________________________________________________ 

1) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 
4/2019, ve znění 

dodatku č.1 
elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 

 
4/2019, ve znění 

dodatku č.1 – výtisk 1 
papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 
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Příloha č. 1 

Žádost o poskytnutí stipendia 

Příjmení, jméno, titul žadatele: …………………..…………………………..………………... 

 

Datum narození žadatele: ……………………………………………………………………… 

 

Trvalé bydliště žadatele:………………………………………………………….…………….. 

 

Kontaktní adresa žadatele:  

…………………………………………………………………………..………….…………….. 

 

emailová adresa:……………………………………………………...………………………… 

 

telefon: ………………………………… 

 

Předpokládaná doba studia v letech (bakalářského nebo magisterského studijního 

programu): ……………………….. 

 

Požadovaná částka stipendia: 2.000 Kč/ 1 měsíc 

 

Účel využití stipendia: studium na vysoké škole v ČR 

 

Seznam příloh žádosti: 

1. ověřený celkový průměr za 4 roky středoškolského studia (pouze závěrečná 

vysvědčení, ověřuje škola v katalogu známek) 

 

2. maturitní vysvědčení nebo doklad o ukončení studia v bakalářském studijním programu 

(diplom včetně přílohy diplomu) 

 

3. doklad o přijetí na vysokou školu 

 

4. potvrzení o výši příjmů jednotlivých společně posuzovaných osob 

 

Doložení příjmů rodiny: 

Příjmy se dokládají za první nebo druhé čtvrtletí kalendářního roku, v němž je žádost 
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podána. 

Rozhodující je datum podání žádosti. Příjmy zahrnují i dávky státní sociální podpory, 

dávky pomoci v hmotné nouzi, popř. výživné a jiné další pravidelně se opakující příjmy 

 

Společně posuzované osoby: 

 jméno, příjmení, rok narození   příjmy ano/ne  

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

…………………………………………  ……………………………………………… 

…………………………………………  ……………………………………………… 

…………………………………………  ……………………………………………… 

…………………………………………  ……………………………………………… 

…………………………………………  ……………………………………………… 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že všechny uvedené informace se zakládají na pravdě a že jsem nezamlčel/ 

nezamlčela žádné skutečnosti, které by mohly přiznání stipendia ovlivnit. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem tímto sdělil/sdělila 

městu Moravská Třebová, a to pro účely vyřizování mé žádosti. 

 

 

V Moravské Třebové dne ………………… Podpis žadatele………………………… 
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Příloha č. 2 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí stipendia z rozpočtu města Moravská 

Třebová - vzor 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy: OSVŠ 0000/201x.. 

 

Smluvní strany 

 

Město Moravská Třebová 

adresa/sídlo: nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová                  

IČO: 00277037                   

DIČ: CZ00277037    

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu:  27-1283386349/0800 

zastoupené:     ……………………….., starostou města 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

Jméno:    

adresa:    

datum narození:    

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:  
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí 

v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční dotace (stipendia) z rozpočtových 

prostředků města Moravská Třebová, dle vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro 

poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 

Moravská Třebová na úhradu nákladů spojených se studiem na vysoké škole. 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace (stipendium) na studium na vysoké škole specifikovaná v čl. I této smlouvy se 

poskytuje jedenkrát měsíčně, nejpozději k 15. dni běžného měsíce, ve výši 2.000 Kč 

(slovy dva tisíce korun českých) s výjimkou měsíců červenec a srpen. Stipendium bude 

vypláceno počínaje měsícem září a poskytovatel jej uhradí na účet příjemce do 15 dnů 

po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce dotace 

 

Příjemce je ke dni uzavření této smlouvy studentem/studentkou 1. ročníku vysoké školy 

v bakalářském/magisterském/inženýrském studijním programu. Studium bylo zahájeno 

od akademického roku ……/……... 

 

Příjemce se zavazuje: 

1. použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 

specifikovaným v čl. I. a v souladu s podmínkami příslušného dotačního programu, 

2. neposkytovat finanční prostředky z dotace jiným fyzickým či právnickým osobám, 

pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených se studiem, 

3. předkládat poskytovateli potvrzení o studiu vždy do 15.10. a 28.02. příslušného 

akademického roku pověřenému pracovníkovi odboru sociálních věcí a školství 

Městského úřadu  Moravská Třebová (dále jen "odbor sociálních věcí a školství"), 

4. oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této 

smlouvě nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,  

5. oznámit neprodleně poskytovateli změnu kontaktních údajů a změny v průběhu studia, 
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zejména ukončení a přerušení studia, 

6. případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od ukončení studia nebo 

marného uplynutí lhůty k předložení potvrzení dle článku 2 odst. 6 programu na účet 

poskytovatele, jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, 

7. umožnit poskytovateli dotace prostřednictvím odboru sociálních věcí a školství kontrolu 

využití dotace a vytvořit podmínky k provedení kontroly využití finančních prostředků.  

 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití dotace prostřednictvím odboru 

sociálních věcí a školství. 

2. Pokud student nepředloží potvrzení o studiu ve lhůtách stanovených v článku III. této 

smlouvy, bude mu zasílání stipendia ukončeno. 

3. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je 

poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a 

musí být prokazatelně doručena příjemci. 

4. Poruší-li příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, 

je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za zvlášť hrubé porušení se 

považuje porušení povinnosti uvedené v čl. III. bodu 1. a 2. 

5. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je povinen 

vrátit dotaci do 30 dnů od doručení výzvy na účet města Moravská Třebová, uvedený 

v záhlaví této smlouvy, přičemž jako variabilní symbol uvede číslo této smlouvy. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 

řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 

smlouvy a v souladu s Programem pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v 

České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, bere na vědomí všechny 

stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 

plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran.  

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá 



 Město Moravská Třebová 12 

 Vnitřní předpis č. 4/2019, ve znění dodatku č.1  

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z 

rozpočtu města Moravská Třebová 

 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Poskytnutí stipendia a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo projednáno 

Zastupitelstvem města Moravská Třebová dne ……………… a schváleno usnesením 

č………………………..   

 

V Moravské Třebové dne ………………             V Moravské Třebové dne …………….. 

 

 

……………………………...……………..             …………………………………………… 

………………………, starosta města      


