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Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních 

organizací (rok 2019) 
 

 

Program schválen:  Zastupitelstvem města Jeseník dne 13.12.2018 

 

Účel, na který může být dotace poskytnuta 

Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací v roce 2019 zabývajících se 

organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Jeseníku a pro 

občany města, zejména pro děti a mládež. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Cílem je podpora sportovních organizací zabývajících se systematickou a dlouhodobou 

prací s mládeží v oblasti sportu. 

 

Objem finančních prostředků:  1.500.000,- Kč 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Výše dotace může činit maximálně 50% z celkových uznatelných nákladů na činnost 

organizace. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši. O 

poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Jeseníku; proti tomuto rozhodnutí se nelze 

odvolat. 

 

Okruh žadatelů 

Žádat o dotaci může právnická osoba, která má sportovní činnost ve své náplni a vykonává 

činnost pro děti a mládež města Jeseníku. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Hodnotitelská komise zřízená radou města posoudí žádosti dle uvedených kritérií: 

 

Formální kritéria – úplná žádost se všemi povinnými přílohami podaná v termínu, 

odpovídá cílům vyhlášeného programu, je splněno dodržování stanovených podmínek dotací 

(pokud je příjemce od poskytovatele čerpal v předchozích obdobích). 

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt 

v termínu dle smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



Specifická kritéria   

 

Celková alokovaná částka bude rozdělena podle 3 kritérií: 

 

1. Základní částka pro žadatele: informace o členské základně, o výši členských 

příspěvků, (max. 10.000,-Kč/žadatel, nárok na základní částku má žadatel při 

zapojení min. 10 členů dětí a mládeže)  

2. 
Rozdělení dle členské základny (2 úrovně) 

3. Sportovní úroveň soutěží, účast na pohárech, mezinárodní soutěže, podpora 

individuálních soutěžících (MČR 1.- 3. místo, ME 1.-6. místo - doložené 

z výsledků předcházejícího roku, pravidelně pořádané akce. 

Nákladovost oddílu (cestovné, nájmy…)  
 

 

 

 

Celková alokovaná částka.          A 

1. Základní částka pro oddíly  B=10.000,-Kč 

2. Rozdělení dle členské základny C    C = C1 + C2 

Kapitační platba na každé pravidelně sportující dítě od 5 do 18 let, v případě studentů 

prezenčního studia do 26 let, které je registrovaným a platícím členem žádající 

organizace bude rozdělena takto: 

C1 - 30% - účastníci všeobecné sportovní aktivity nebo členové přípravek 

(zejména pro začínající sportovce, kteří se k termínu podání žádosti 

neúčastnili soutěží vypsaných příslušným sportovním svazem nebo nejsou 

registrovaní)  

C2 - 70% - registrovaní sportovci/závodníci ve věku 7-26 let (zejména pro 

sportovce, kteří jsou registrováni příslušným svazem nebo jinou organizací a 

k termínu podání žádosti se účastnili závodů/soutěží, které vypsal příslušný 

svaz popř. jiná organizace) 

Výše kapitační platby bude upravena dle celkového počtu sportovců, na které je 

dotace požadována. 

 

3. Sportovní úroveň, nákladovost, akce pořádané žadatelem D (0 – 10 bodů, hodnota 

bodu bude určena z celkové částky určené na D a celkově přidělených bodů)  

 

A-B=Y    60% z Y = C       C=C1+C2   C1= 30% z C, C2=70% z C 

       40% z Y = D  

Hodnotitelská komise zřízená radou města posoudí žádosti dle uvedených kritérií.  

  

 

Lhůta pro podání žádosti:               

Žádost lze podat od 15.1.2019 do 30.1.2019.  

Rozhodující je datum doručení žádosti na podatelnu MěÚ Jeseník. 

Nejzazší termín pro podání žádosti je 30. 1. 2019 do 14 hodin, 

 

 

Místo a forma podání žádosti 

Městský úřad Jeseník, podatelna, Masarykovo nám. 1/167, 790 00 Jeseník.  



Žádost se podává na předepsaném formuláři se všemi přílohami v papírové i elektronické 

podobě.  

 

  

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  

O výsledku dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni do 30 dnů od rozhodnutí 

příslušného orgánu města Jeseníku. 

 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Jeseník schválené zastupitelstvem města dne 13.12.2018 a níže uvedenými 

podmínkami. 

- Pravidelná sportovní aktivita oddílu a jednotlivců a vedení docházky. 

- Žadatel musí předložit k žádosti o dotaci výkaz příjmů a výdajů za rok předcházející. 

- Příjemce dotace je povinen uvádět město Jeseník a její znak nebo logo na všech svých 

propagačních materiálech a na sportovištích, kde příjemce působí. 

- Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči státu, městu 

Jeseník, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za 

nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování dotace za 

předchozí období ve stanoveném termínu. 

- Dotaci lze použít jen k účelu a na činnost stanovenou ve smlouvě v souladu s žádostí a 

hradí se z ní pouze nezbytné náklady související s činností (tzv. uznatelné náklady). V 

rozpočtu nesmí být kalkulován zisk, u plátců DPH nesmí být kalkulovaná tato daň. Do 

rozpočtu lze zahrnout pouze předpokládané náklady a nikoliv práce svépomocí nebo 

dodávky bez účetních dokladů.  

- Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

- Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na účet příjemce.  

- Doba čerpání dotace je uvedena v uzavřené smlouvě. 

- Podpora není převoditelná na jiný subjekt a nelze z ní také jiný subjekt financovat, pokud 

nejde o běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

- Povinnou přílohou žádosti jsou jmenné seznamy aktivních členů – sportujících 

(vyplněné do oficiálního formuláře přílohy žádosti). 

 

 
Kontaktní osoba: Vendula Doleželová, tel.: 584 497 136,  vendula.dolezelova@mujes.cz, 

 

Dokumenty:  

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2019, formulář žádosti a 

smlouvy jsou ke stažení na: www.jesenik.org 
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