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1.  Úvod 
 
Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území 
města Třebíče na běžnou činnost. Žadatelem může být řádně registrovaný subjekt se sídlem 
v Třebíči. Z jeho stanov musí jednoznačně vyplývat, že pracuje pravidelně celý rok s členskou 
základnou v oblasti provozování sportu (soutěže, trénování, servis, vzdělávání, metodika). 
Dotace bude účelově poskytnuta na činnost s dětmi a mládeží ve věku do 20 let, která provozuje 
volnočasové aktivity pohybového sportovního zaměření a je registrována ve sportovní 
organizaci, kde platí členský příspěvek1. 
 
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky použity 
 
Peněžní prostředky budou poskytovány jednotlivým žadatelům jako dotace sportovní organizaci na 
celoroční činnost (dále též „projekt“) s dětmi a mládeží ve věku do 20 let. Za věk „do 20 let“ je 
považováno dosažení této věkové hranice v kalendářním roce, na který žádá organizace o dotaci.2 
Bude se vždy jednat o neinvestiční prostředky, které bude možné použít k úhradě nákladů provozního 
charakteru (nákup materiálu a služeb, pronájmy prostor a techniky, poštovné, cestovné, kancelářské 
potřeby, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů, drobný hmotný neinvestiční 
majetek a další). 
 
3. Důvody podpory stanoveného účelu 
 
Město Třebíč chce dlouhodobě podporovat sportovní aktivity mládeže, které slouží k rozvoji fyzických i 
duševních schopností mladých sportovců. Domníváme se, že mladí a úspěšní sportovci mohou jít 
příkladem dalším a současně dobře reprezentovat naše město v ČR a zahraničí.   
 
4. Předpokládaný celkový objem prostředků v programu 
 
Předpokládaný celkový objem prostředků v programu na rok 2020 je cca 950 tis. Kč. 
 
5. Maximální výše poskytnuté dotace v jednom roce jednomu žadateli 
 
Výše jedné poskytnuté dotace jednomu žadateli bude stanovena na základě kritérií pro stanovení výše 
dotace, viz bod č. 8 - Kritéria pro hodnocení žádostí. 
 
6. Okruh způsobilých žadatelů 
 

a) žadatel musí být právnickou osobou s přiděleným identifikačním číslem, 
b) žadatel musí mít sídlo v Třebíči, 
c) žadatel musí mít jako svoji hlavní činnost pravidelnou celoroční práci s členskou základnou 

v oblasti provozování sportu (pořádání a účast na soutěžích, trénování, servis, vzdělávání, 
metodika), do členské základny se nezapočítávají účastníci časově omezených kurzů, 

d) žadatel musí pracovat s mládeží do 20 let, která provozuje volnočasové aktivity pohybového 
sportovního zaměření a je registrována v této sportovní organizaci, kde platí členský příspěvek, 

e) žadatel jako povinnou přílohu žádosti musí předložit přehled o účasti členů do 20 let  
f) žadatel musí mít průměrný roční členský příspěvek nejméně 500 Kč  

 
7. Lhůta pro podání žádosti do programu 
 

Zveřejnění programu pro rok 2020:  20.09.2019 – 23.12.2019 

Kontaktní osoba: 
Milan Zeibert, radní pro sport a volnočasové aktivity, 
Bc. Nikola Černá, tajemnice sportovní komise 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 23.10.2019 do 13.11.2019 (do 17:00 h) 

Termín projednání komisí: prosinec 2019 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: leden 2020 (termín projednání v zastupitelstvu města) 

 
 

                                                 
1 členským příspěvkem rozumíme finanční příspěvky, které člen platí, s výjimkou kurzovného 
2 pro rok 2020 se jedná o osoby narozené od 01.01.2000 včetně 
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 Žadatel o poskytnutí dotace musí předložit žádost na předepsaném formuláři včetně povinných 
příloh 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě (CD, USB disk, e-mailem ve formátu 
pdf na adresu nikola.cerna@trebic.cz).  Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti. 
Žádost musí obsahovat přesné údaje v souladu s § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění.  

 
Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v žádosti a povinných přílohách. Žádost musí obsahovat 
přesné údaje v souladu se zřizovací listinou žadatele.  
 
Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Třebíči, Masarykovo nám. 
116/6, 674 01 Třebíč nebo poštou na stejné adrese v termínu od 23.10.2019 do 13.11.2019 (do 
17:00 h), rozhodující je datum poštovního razítka.  
Žádosti budou podány v zalepené obálce označené: „Žádost o dotaci do programu na podporu 
sportovních organizací 2020“ Neotvírat! a na obálce bude uvedená adresa žadatele.  
Tajemník sportovní komise následně prověří, zda podaná žádost splňuje všechny formální náležitosti. 
 
8.  Kritéria pro hodnocení žádostí: 
 
Dotace na činnost sportovní organizace bude vypočtena na základě přiloženého vzorce a bude 
vycházet z níže uvedených kritérií: 
 
 

D = 
A 

*(Čm*Km*Kp+Čd)*Na 
(Čm*Km*Kp+Čd)*Na 

 
 
D - výsledná dotace na provoz 
A - celkový objem finančních prostředků v programu 
Čm - počet členů oddílu do 20 let 
Čd - počet dospělých členů oddílu (s věkem nad 20 let)  
Km - koeficient mládeže (4) 
Kp - koeficient průměrného ročního členského příspěvku 
Na - nákladovost sportu  
 
 
Tabulka pro výpočet členského příspěvku. 
 

Průměrný roční členský 
příspěvek na jednoho člena 
organizace v Kč 

Kp – koeficient členského příspěvku 

500 1,1 

501-1000 1,15 

1001-1500 1,2 

1501-2000 1,25 

2001-2500 1,3 

2501-3000 1,35 

3001 a více 1,4 
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Tabulka pro výpočet nákladovosti sportu. 
 

Nákladovost sportu dle ČUS* Na – nákladovost sportu 

0-200 1 

201-400 2 

401-600 3 

nad 600 4 
*Tabulka bodového ohodnocení ekonomické náročnosti sportů dle České unie sportu.  
 
9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
 
Návrh na přidělení, či nepřidělení dotace pro danou sportovní organizaci provede komise tohoto 
programu v průběhu měsíce prosinec 2019. Následně budou návrhy předloženy radě města a 
zastupitelstvu města s termínem pro jejich rozhodnutí nejpozději do konce měsíce ledna 2020. O 
výsledcích rozhodnutí budou žadatelé informováni na webu města – www.trebic.cz. V případě 
schválené žádosti jim bude zaslán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  V případě 
zamítnutých žádostí jim bude bez zbytečného odkladu zaslána písemná informace s odůvodněním 
nevyhovění žádosti.    
 
10. Podmínky pro poskytnutí dotace:  
 

 Správně vyplněná a včas podaná Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třebíče včetně 
povinných příloh dle níže uvedeného vzoru.  

 Po uplynutí lhůty pro podání žádosti není již možno dodatečně měnit její obsah. 

 O poskytnutí finanční dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi žadatelem a městem 
Třebíč.  

 Příjemce dotace je povinen zajistit prokazatelné použití dotace v souladu s podmínkami 
smlouvy a včas odevzdat správně vyplněnou závěrečnou zprávu a vyúčtování dle podmínek 
veřejnoprávní smlouvy.  

 Na finanční dotaci není právní nárok. 

 Město Třebíč si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. 

 Subjekty ani jeho oddíly, které byly podpořeny z tohoto programu, nemohou ve stejném roce 
žádat o dotaci z Grantového systému města Třebíče. 

 Poskytnutá dotace se zaokrouhluje na celé stovky Kč. 
 
11. Doplňující informace: 
 
Doplňující informace k tomuto programu Vám podá: 
Milan Zeibert, radní pro sport a volnočasové aktivity, e-mail: milan.zeibert@trebic.cz 
Nikola Černá, tajemnice sportovní komise, tel. 568 896 133, e-mail: nikola.cerna@trebic.cz 
 
Příloha 
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třebíče 
 
 
 
 
 
 
Milan Zeibert v. r. 
radní pro sport a volnočasové aktivity 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:…………………………………….. 
 
 
 
Sňato z úřední desky dne:………………………………………….. 

mailto:milan.zeibert@trebic.cz
mailto:nikola.cerna@trebic.cz
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třebíče 
 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje):

Název organizace, popř. obchodní firma:

Sídlo                                                            

(popř. doplňte i korespondenční adresu):

IČ (bylo-li přiděleno):

Telefon:                                                                                         

Email:

Jméno a příjmení:                                                                   

Funkce:

Požadovaná částka (v Kč):

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Peněžní ústav a číslo účtu žadatele: 

Termín realizace účelu:                                       

(do kdy bude dosaženo účelu projektu)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třebíč

                     pro právnické osoby

Žadatel

Odůvodnění žádosti:                                                                                                                          

(připojte rozpočet projektu)

Statutární zástupce organizace:

Osoba oprávněná jednat za organizaci - doloží kopií dokladu o tomto oprávnění a uvede další 

údaje dle §10a odst. 3. písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. identifikaci:     

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

2. osob s podílem v této právnické osobě (např. seznam akcionářů, seznam členů svazku obcí atd)

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu (jedná se o seznam právnických osob, ve 

kterých má žadatel podíl, je členem apod.)  
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Další povinné přílohy 

U každého druhu sportu jednotlivě doložit následující přílohy č. 1 - 3. 
Příloha č. 1 - Jmenný seznam platících členů organizace ve věku do 20 let, nutno zpracovat do tabulky 
č. 1 
Příloha č. 2 - Jmenný seznam platících členů organizace ve věku nad 20 let, nutno zpracovat do 
tabulky č. 2 
Příloha č. 3 - Uvedení průměrné roční výše členského příspěvku na jednoho člena organizace ve věku 
do 20 let* za kalendářní rok 2019. 
Příloha č. 4 - Platné stanovy sportovní organizace. Žadatelé, kterým byla v předchozím roce 
poskytnuta dotace v rámci Programu na podporu sportovních organizací a nemají změnu stanov, 
mohou předložit pouze prostou kopii dokladu o jmenování či volbě osob oprávněných jednat a 
podepisovat za příslušnou organizaci. Tyto doklady lze nahradit prostým výpisem z veřejného rejstříku, 
pokud je z něj patrná osoba oprávněná jednat. 
 
 

Seznam případných příloh žádosti: 
(Např. v případě zastoupení žadatele na základě 
plné moci, připojte plnou moc. Jednotlivé přílohy 
očíslujte) 

 

Podpisem této žádosti rovněž žadatel prohlašuje, že výše uvedená právnická osoba není v likvidaci a 
není ani v úpadku a všechny data uvedená v žádosti jsou pravdivá. 

Datum: 
 

 
 

Razítko a podpis žadatele: 
 
 

 

 
 
* za věk „do 20 let“ je považováno dosažení této věkové hranice v kalendářním roce, na který žádá 
organizace o dotaci. Pro rok 2020 jsou to osoby narozené od 01.01.2000 včetně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


