Pravidla
pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Chvaletice na činnost sportovních
organizací, zájmových organizací a dalších subjektů (dále jen Pravidla)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato Pravidla vznikla za účelem vytvoření jednotných a transparentních podmínek pro
podávání žádostí o dotaci pro zájmové organizace, sportovní organizace a další subjekty,
které žádají o příspěvek na svoji činnost z rozpočtu města Chvaletice.
1.2. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.

2. Základní pojmy
Pro účely těchto Pravidel se rozumí:
Poskytovatel – územní samosprávný celek, tj. město Chvaletice
Dotace – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku
právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel
Finanční vypořádání dotace – přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních
prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele.

3. Účel dotace
3.1 Město Chvaletice finančně podpoří především ty organizace, které se systematicky věnují
práci s dětmi, mládeží, seniory nebo osobami sociálně či zdravotně znevýhodněnými.
3.2 Dále město podpoří ty organizace, které svou činností reprezentují město Chvaletice
v oficiálních soutěžích na národní nebo mezinárodní úrovni a organizace, které svou
činností přispívají ke kulturnímu a sportovnímu rozvoji města.

4. Podmínky pro podání žádosti o dotaci – žadatel – sportovní organizace
4.1. Žádost o dotaci bude přijata k projednání, pokud sportovní organizace splní alespoň
jednu z následujících podmínek:
a) Sportovní organizace žádá o příspěvek pro oddíl dětí nebo mládeže do 23 let
b) Sportovní organizace žádá o příspěvek pro oddíl dospělých, jež má min. 1/3 členů
mladších 23 let včetně.
c) Sportovní organizace žádá o příspěvek pro oddíl dospělých, který se účastní oficiální
dlouhodobé soutěže pořádané příslušným sportovním svazem sdruženým pod ČUS.
Konkrétní soutěž uvede žadatel v žádosti o dotaci.
d) Sportovní organizace žádá o příspěvek pro oddíl dospělých, který v uplynulém roce
reprezentoval město Chvaletice minimálně na třech národních nebo jedné
mezinárodní soutěži (turnaji apod.) a tuto skutečnost prokazatelně doloží.
e) Sportovní organizace žádá o příspěvek pro oddíl dospělých, který byl v uplynulém
kalendářním roce pořadatelem či aktivním účastníkem minimálně jedné veřejné
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sportovní, kulturní nebo společenské akce na území města Chvaletice a tuto činnost
prokazatelně doloží.
4.2. Podmínky, které musí být splněny sportovní organizací žádající o dotaci:
a) Součástí názvu organizace musí být název města Chvaletice (např. TJ Energetik
Chvaletice, Taneční klub Chvaletice atd.)
b) Sportovní oddíl, pro který je žádáno nesmí být v uplynulém kalendářním roce vyloučen
ze soutěže z důvodu záměrného porušení sportovních řádů a pravidel.
c) Činností žadatele nesmí docházet k negativní publicitě města Chvaletice (např.
v médiích apod.)
d) Sportovní organizace v žádosti uvede celkový počet aktivních členů a počet členů
mladších 23 let včetně (ke dni podání žádosti). Počet členů musí být uveden pravdivě
a sportovní organizace musí být schopna toto prokázat při případné kontrole Finančním
výborem zastupitelstva města Chvaletice.
e) Žádost bude obsahovat dostatečně podrobný popis činnosti sportovní organizace a
konkrétního oddílu, popis soutěží, kterých se účastnil a zúčastní, absolvované turnaje,
pořádané akce atd.

5. Podmínky pro podání žádosti o dotaci – žadatel – zájmový spolek
5.1 Žádost o dotaci bude přijata k projednání, pokud zájmový spolek splní alespoň jednu
z následujících podmínek:
a) Zájmový spolek se věnuje převážně práci s dětmi a mládeží do 23 let nebo se seniory
nad 65 let.
b) Zájmový spolek má alespoň 1/3 členů mladších 23 let nebo starších 65 let včetně a
tuto skutečnost prokazatelně doloží.
c) Zájmový spolek v uplynulém roce reprezentoval město Chvaletice minimálně na třech
národních nebo jedné mezinárodní akci a tuto skutečnost prokazatelně doloží.
d) Zájmový spolek byl v uplynulém kalendářním roce pořadatelem veřejné sportovní,
kulturní nebo společenské akce na území města Chvaletice a tuto činnost
prokazatelně doloží.
5.2 Podmínky, které musí být splněny zájmovou organizací žádající o dotaci:
a) Součástí názvu organizace musí být název města Chvaletice (např. Chvaletické
divadlo Jen tak, Junák Chvaletice atd.)
b) Činností žadatele nesmí docházet k negativní publicitě města Chvaletice (např.
v médiích apod.)
c) Zájmový spolek v žádosti uvede celkový počet aktivních členů a počet členů mladších
23 let včetně a starších 65 let včetně a počet vedoucích (ke dni podání žádosti). Počet
členů musí být uveden pravdivě a zájmový spolek musí být schopen toto prokázat při
případné kontrole Finančním výborem zastupitelstva města Chvaletice.
d) Žádost bude obsahovat dostatečně podrobný popis činnosti zájmového spolku,
pořádané akce atd.
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6. Podmínky podání žádosti o dotaci – ostatní subjekt
6.1.

Žádost o dotaci bude přijata k projednání za splnění těchto podmínek:
a) Činnost subjektu je zaměřena:
•

na volnočasové aktivity se seniory,

•

na registrované sociální služby,

•

na práci s osobami zdravotně či sociálně znevýhodněnými,

•

na problémové skupiny obyvatel,

a tuto činnost poskytuje občanům našeho města, a to přímo ve městě Chvaletice
nebo i mimo město Chvaletice.
b) Subjekt je povinen doložit, že svou činnost poskytuje občanům našeho města.
6.2.

Podmínky, které musí být splněny subjektem, který žádá o dotaci:

a) Činností žadatele nesmí docházet k negativní publicitě města Chvaletice (např.
v médiích apod.)
b) Subjekt v žádosti uvede kolika občanům našeho města službu poskytuje v době podání
žádosti a poskytnul v uplynulém kalendářním roce.
c) Žádost bude obsahovat dostatečně podrobný popis činnosti subjektu.

7. Žádost o dotaci
7.1.

Dotaci lze poskytnout na základě podání žádosti o poskytnutí dotace.

7.2.

Žádost o dotaci musí obsahovat alespoň údaje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 10a

7.3.

Žádost obsahuje:
a) Identifikační údaje žadatele
•

žadatel je fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště
žadatele o dotaci

•

žadatel je fyzická osoba podnikatel – jméno, příjmení, datum narození a adresu
bydliště žadatele o dotaci, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno

•

žadatel je právnická osoba – název nebo obchodní firma, sídlo, IČ, identifikaci
osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

b) Kontaktní údaje žadatele (telefon, e-mail, datová schránka)
c) Požadovaná částka
d) Účel využití požadované částky
e) Dobu, v níž má být dosaženo účelu
f) Odůvodnění žádosti
g) Seznam případných příloh žádosti
h) Datum vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele
7.4. Na webu města je zveřejněn formulář žádosti o dotaci, který lze využít.
7.5. Žádosti o dotaci na následující kalendářní rok se podávají nejpozději do 30.09.
běžného roku.
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8. Postup projednání a schvalování žádostí
8.1. V termínu podané žádosti prověří finanční výbor, zda žádost splňuje podmínky
stanovené v Pravidlech schválených v ZM, dle potřeby požádá o její doplnění či
upřesnění a své doporučení předloží zastupitelstvu města, resp. radě města.
8.2. Zastupitelstvo města projedná podané žádosti a na základě doporučení finančního
výboru rozhodne o schválení žádosti v plné výši, schválení ve zkrácené výši, či žádost
zamítne.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pravidla se poprvé uplatní pro žádosti o dotaci na r. 2020.
9.2. Pravidla schválilo Zastupitelstvo města Chvaletice dne 19.09.2019 svým usnesením č.
Z/08/2019/18.
Příloha: Žádost o dotaci

v.r.
Ing. Zdeňka Marková
starostka
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