Město Hluboká nad Vltavou

vyhlašuje

VÝZVU
K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
NA PODPORU SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE v r. 2022

Pro r. 2022 je termín pro podání žádostí stanoven od 1.6.2022 do 1.7.2022.

Podmínky a jednotný postup při poskytování dotace upravují pravidla, která jsou přílohou
této výzvy a jejichž znění schválila rada města Hluboká nad Vltavou dne 25.4.2022.

Pravidla pro dotaci
na podporu sportující mládeže v r. 2022
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1) Cílem tohoto dotačního programu je snaha jeho prostřednictvím přispět k zajištění kvalitních
podmínek pro činnost a rozvoj sportovních organizací registrovaných na území města Hluboká nad
Vltavou, především pak ke zlepšení podmínek pro provozování sportu mládeže a podpora
reprezentace města Hluboká nad Vltavou.
2) Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu jsou právnické osoby sportovní organizace se sídlem v Hluboké nad Vltavou, které :
a) se zabývají pravidelnou a kvalitní nabídkou sportovních a tělovýchovných aktivit
b) jsou registrovány pod národním svazem nebo asociací
c) vykazují pravidelnou a systematickou tréninkovou činnost
d) se účastní pravidelně veřejných soutěží vyhlášených, podporovaných a řízených příslušnými
sportovními svazy
3) Dotace je určena na podporu sportující mládeže, konkrétně na každého řádně registrovaného člena
sportovní organizace, který v roce 2022 dosáhne věku maximálně 18-ti let s tím, že:
a) je to zároveň člen s plánovanou účastí ve veřejných soutěžích
b) pokud je takovýto člen registrován ve více oddílech jedné sportovní organizace (žadatele o dotaci),
poskytnutá dotace se počtem oddílů nenásobí
4) Prostředky jsou určeny k využití pro registrované členy dle bodu 3), související s jejich aktivitami
v rámci činnosti ve sportovní organizaci např.:
a) náklady související s veřejnými soutěžemi vyhlášenými, podporovanými a řízenými příslušnými
sportovními svazy: startovné, poplatky příslušným sportovním svazům, cestovné a ubytování při
účasti na soutěžních utkáních a turnajích mimo území města, náklady na výkon rozhodčích apod.
b) pořízení výstroje, sportovních potřeb a vybavení nutných k provozování dané sportovní disciplíny
c) náklady na zapůjčení prostor k realizaci tréninkové přípravy či údržbu prostor k realizaci tréninkové
přípravy
5)
a)
b)
c)

Uznatelné výdaje / náklady jsou:
ty, které byly vynaloženy nejdříve 1.1.2022 a nejpozději 31.12.2022 a v roce 2022 byly i uhrazeny
ty, které byly vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli určenými těmito pravidly
včetně DPH, pokud žadatel není plátcem DPH nebo je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže
v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004, o dani
z přidané hodnoty, v platném znění
d) snížené o nárokovanou DPH vůči finančnímu úřadu, pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok
v konkrétním případě uplatnit odpočet DPH na vstupu

6) O dotaci sportovní organizace požádají předložením:
a)„ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽ“ včetně povinných příloh:
- kopie stanov žadatele + výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku,
- pokud není uvedeno ve výpisu z rejstříku, pak je nutné doložit doklad o tom, že osoba jednající za žadatele je
k takovému jednání oprávněna (zápis ze členské schůze, plná moc apod).
- úplný výpis z evidence skutečných majitelů
a zároveň
b) „SEZNAMU AKTIVNÍCH ČLENŮ“ sportovní organizace dle bodu 3), který bude obsahovat:
• jméno a příjmení člena organizace
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•
•
•

datum narození
datum registrace v organizaci
číslo registračního průkazu vydaného příslušným sportovním svazem v daném odvětví (např. registr
České unie sportu) nebo číslo členského průkazu příslušné organizace nebo registrační číslo člena
v příslušné organizaci

7) Předepsané formuláře „Žádost o poskytnutí dotace na sportující mládež“ a „Seznam aktivních členů“
jsou přílohou těchto pravidel. Oba formuláře v editovatelné podobě jsou k dispozici na webových
stránkách města Hluboká nad Vltavou: http://obcan.hluboka.cz/node/56
(hluboka.cz / stránky pro občany / dokumenty ke stažení / formuláře)
8) Žádosti budou doručeny v písemné podobě poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu
v Hluboké nad Vltavou, Masarykova 36 ve lhůtě od 1.6.2022 do 1.7.2022. Adresátem bude Město
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
9) Po ukončení lhůty pro podání žádostí bude provedena kontrola formální a věcné správnosti
podaných žádostí tzn. kontrola identifikace žadatele, úplné a správné vyplnění všech požadovaných
údajů, použití stanovených formulářů, doložení povinných příloh atp.
Pokud bude některá z žádostí vykazovat formální a věcné nedostatky, bude žadatel prokazatelným
způsobem vyzván k jejich odstranění.
Pokud žadatel v dané lhůtě od vyzvání nedostatky neodstraní, bude žádost vyřazena z dalšího
hodnocení.
10) Následně budou žádosti splňující podmínky dané těmito pravidly, včetně návrhu výše dotace
a seznamu vyřazených žádostí, předloženy ke schválení k tomu příslušným orgánem města
na nejbližším možném jednání.
11) Výše dotace pro jednotlivé organizace bude vypočtena podílem celkové částky vyčleněné v rozpočtu
města na sportující mládež (tj. 500.000,- Kč) a celkového počtu členů všech organizací, kteří splňují
podmínky dle bodu 3), vynásobeno celkovým počtem členů jednotlivé organizace, opět splňujících
podmínky dle bodu 3).
12) Žadateli, který nesplní podmínky tohoto dotačního programu, nebude dotace poskytnuta.
13) Dotace podléhá vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 31.1.2023 v souladu
s podmínkami, uvedenými v těchto pravidlech a v uzavřené “Smlouvě o poskytnutí dotace“ tzn.:
a) Příjemce je povinen předložit Závěrečnou zprávu formou soupisu účetních dokladů s celkovým
vyúčtováním dotace.
b) Za dostačující lze považovat kopie dokladů o uskutečněných výdajích - faktury, účtenky, pokladní
doklady. Úhradu bezhotovostních výdajů je třeba doložit kopií výpisu z bankovního účtu.
c) Součástí vyúčtování budou i doklady potvrzující účast členů ve veřejných soutěžích vyhlášených,
podporovaných a řízených příslušnými sportovními svazy v průběhu roku 2022, a to např.: kopie
přihlášky / registrace do soutěže, kopie zápisu z utkání apod.
Pokud tak příjemce neučiní, bude požadováno vrácení dotace ve výši částky za počet členů,
u kterých toto nebude ve vyúčtování doloženo.
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