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Město Zákupy vyhlašuje program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu
v roce 2019:

1. Účel a důvod podpory dotačního programu
1.1

Účelem vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu je schválení dotace žadateli na
účely spojené s činností v oblasti sportu dětí a mládeže, sportu dospělých či s realizací
sportovních soutěžních akcí.

1.2

Důvodem poskytování dotací z programu je podpora uspokojování sportovních potřeb
sportovních organizací, které na území města provádějí sportovní činnost. Tato
problematika je nezastupitelná a pro občany velmi potřebná.

2. Okruh způsobilých žadatelů
2.1

Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování
sportovní činnosti se sídlem na území města Zákupy nebo fyzická podnikající osoba se
sídlem na území města Zákupy.

2.2

Žadatel může podat pouze 1 žádost.

2.3

Poskytovatel je město Zákupy.

3. Kategorizace a účel poskytnutí dotace
3.1

Dotace na celoroční činnost pro sportovní organizace může být městem Zákupy
poskytována žadateli vykazujícímu:
A) výkonnostní sportovní činnost
B) zájmovou sportovní činnost

3.1.1 Kategorie A) výkonnostní sportovní činnost: Sportovci v této kategorii provádějí
pravidelnou sportovní činnost (tréninky) pod vedením trenérů a účastní se oficiálních
soutěží a závodů. Všichni musí být řádně zaregistrovanými členy příslušného
sportovního svazu. Výjimku mají pouze ti sportovci, kteří jsou vzhledem k nízkému
věku u svého svazu neregistrovatelní.
3.1.2 Kategorie B) zájmová sportovní činnost: Sportovci v této kategorii provádějí
sportovní činnost zájmově nebo nepravidelně a neúčastní se oficiálních soutěží a
závodů. Sportovci této kategorie musí mít bydliště na území města Zákupy.
3.2

Dotace se žadateli poskytuje na tyto účely:
• dopravné, cestovné, pohonné hmoty do dopravních prostředků, ubytování žadatele
v rámci sportovní činnosti
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nájemné prostor ve sportovních zařízeních na území města Zákupy (nevztahuje se
na nájemné prostor za účelem relaxace sportovců); mimo území města Zákupy
v případě uzavření jediného sportoviště daného druhu
energie ve vlastních sportovních zařízeních
registraci v soutěžích, startovné
náklady na rozhodčí (porotce) – honoráře, dopravné
náklady na sportovní materiální vybavení,
náklady na sportovní soustředění – doprava, ubytování, nájem sportovních zařízení

Poskytnutou dotaci může žadatel využít na výdaje celé organizace, daný účel bude
konkretizován veřejnoprávní smlouvou. Dotaci nelze použít k úhradě nákladů na mzdy
či odměny sportovců, dále na stravné a pohoštění, nákup alkoholických nápojů a
omamných látek vč. tabákových výrobků.

4. Celkový objem finančních prostředků
4.1

Pro rok 2019 je schválen v rozpočtu města objem finančních prostředků na dotační
program v oblasti sportu na celoroční činnost v celkové výši 500.000 Kč.

4.2

V tomto dotačním programu může být v jednotlivém případě poskytnuta dotace
v maximální výši 400.000 Kč.

5. Podání žádosti, lhůty pro podání žádosti
5.1 Město Zákupy jako poskytovatel dotace zveřejní program na své úřední desce způsobem
umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti.
Program se zveřejňuje po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
5.2

Pro podání žádosti je stanovena lhůta od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019. Rozhodné je datum
doručení žádosti na podatelnu MěÚ Zákupy. Žádosti doručené po stanoveném termínu
budou vyřazeny.

5.3

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři vč. předepsaných příloh. Formulář
žádosti je zveřejněn na webových stránkách města www.zakupy.cz. Žádost musí být
úplná, musí obsahovat všechny požadované údaje a přílohy. Pokud budou údaje
neúplné je komise pro mládež a tělovýchovu oprávněna tyto žádosti z dalšího
projednávání vyřadit.

5.4

Povinnou přílohou předepsané žádosti o poskytnutí dotace je jmenný seznam sportovců
včetně roku narození v členění dle věkových kategorií v souladu s kategorizací
uvedenou v bodě 3.1. Žadatel vede evidenční karty sportovců, jejichž součástí je čestné
prohlášení (podpis), v případě sportovců do 18 let podpis zákonného zástupce
potvrzující, že se sportovec věnuje sportovní činnosti v rámci aktivit žadatele. V případě
nezměněných údajů zůstávají evidenční karty sportovců v platnosti, aktualizováno je
pouze čestné prohlášení pro daný kalendářní rok.
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Přílohou žádosti je kopie stanov organizace, případně živnostenského listu, doklad o
jmenování (volbě) statutárního zástupce, doklad o registraci organizace a přidělení IČ.
Žadatel, který požadované přílohy předložil poskytovateli v minulých letech, tyto
předkládá pouze při změně. Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá žadatel.

6. Vyhodnocovací proces a kritéria pro hodnocení žádosti
6.1

Vyhodnocovací proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím
zastupitelstva města udělit výši dotace žadatelům. Pro posouzení žádosti v rámci
dotačního řízení je stanoven následující postup:
•
•

6.2

kontrolu formální úplnosti žádosti vč. předepsaných příloh provede pracovnice
hospodářsko-správního odboru MěÚ
zaevidované žádosti posoudí členové komise pro mládež a tělovýchovu z věcného
hlediska a zpracují bodové hodnocení dle kritérií pro hodnocení včetně návrhu výše
dotace jednotlivým žadatelům

Dotace je poskytnuta na základě údajů uvedených v jednotlivých žádostech dle
následujícího výpočtu, který zohledňuje věk sportovců a účast v soutěžích:
Kritéria pro hodnocení žádosti:
1) výkonnostní sportovní činnost
a) do l8 let
b) nad 18 let
2) zájmová sportovní činnost
a) do 18 let
b) nad 18 let

počet bodů/1 sportovce
40
20
20
10

Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z částky určené městem Zákupy na
podporu sportu pro daný kalendářní rok, viz bod 4.

7. Rozhodování o žádosti
7.1

Komise pro mládež a tělovýchovu navrhne rozdělení dotací včetně odůvodnění
vycházejících ze stanovených kritérií. Zápis z jednání komise bude předložen
k posouzení a schválení radě či zastupitelstvu města, která o žádosti rozhodne do tří
měsíců od doručení žádosti. Město Zákupy s vybranými žadateli uzavře veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace s uvedením účelovosti použití.

8. Kontrola
8.1

Předmětem kontroly prováděné pověřenými členy komise pro mládež a tělovýchovu je
soulad mezi údaji uvedenými v žádosti a skutečností. K povinnostem žadatele náleží
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v případě kontroly předložení ročního plánu činnosti, přehledu docházky a dosažených
sportovních výsledků, rozboru hospodaření a daňového přiznání.
8.2

Při zjištění závažného nesouladu mezi údaji v žádosti o příspěvek a skutečným stavem
je žadatel povinen vrátit neoprávněně získaný příspěvek poskytovateli, a to dle
posouzení komise pro mládež a tělovýchovu ve výši až 100 % částky poskytnuté
v daném roce. Kontrola údajů je možná tři roky zpětně.

9. Vyúčtování dotace
9.1

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy je žadatel povinen předložit na
předepsaném formuláři vyúčtování dotace. Vyúčtování předkládá žadatel
prostřednictvím podatelny MěÚ Zákupy. Podmínky vyúčtování jsou uvedeny ve
veřejnoprávní smlouvě.

9.2

Vyúčtování dotace na celoroční činnost žadatel předloží nejpozději v termínu do
15. listopadu 2019. Nedodržení stanoveného termínu vyúčtování je porušením
rozpočtové kázně dle § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, za které poskytovatel příjemci uloží odvod finančních prostředků,
viz bod 10.3.

9.3

Vyúčtování bude obsahovat kopie dokladů (paragonů či faktur vč. dokladu o úhradě)
prokazujících skutečné náklady žadatele na činnost realizovanou v roce 2018 rozdělené
na položky specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace a odpovídající schválenému
účelu poskytnutí dotace.

9.4

Komise pro mládež a tělovýchovu si vyhrazuje právo kontrolovat účelnost a využití
dotace, kterými přispívá na činnost.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
10.2 Žadatel bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních
materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti, že poskytovatel přispívá subjektu na
činnost nebo akci.
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10.3 Neoprávněné použití dotace, tj. porušení smlouvy – účel použití, termín vyúčtování,
porušení zákona, zadržení fin. prostředků při povinnosti vrátit tuto dotaci ve
stanoveném termínu, je dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, porušením rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové kázně uloží
poskytovatel příjemci odvod až do výše neoprávněně použitých nebo zadržených
finančních prostředků. Za prodlení s odvodem finančních prostředků při porušení
rozpočtové kázně je povinen příjemce příspěvku zaplatit penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.
10.4 Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2019 byl
schválen Zastupitelstvem města Zákupy dne 13. 2. 2019 usn. č. 60/2019/ZM a nabývá
účinnosti dnem 15. 2. 2019.

……………………………
Ing. Radek Lípa
starosta

…………….……..............
Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta

Přílohy:
Žádost o dotaci z programu města Zákupy v oblasti sportu v roce 2019
Vyúčtování dotace v oblasti sportu v roce 2019

