Dotační program
Činnost
sportovních
organizací
2021

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

Město Příbram (dále jen „město“ nebo „poskytovatel“) zveřejňuje tuto výzvu k podání žádosti o dotaci
v rámci dotačního programu Činnost sportovních organizací 2021 (dále jen „program“).

1.2

Dotace dle tohoto programu jsou poskytované v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, v platném znění (dále jen „pravidla) a v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Příbram Usn. č. 423/2020/ZM.

1.3

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Článek 2
Účel programu
2.1

Program je zaměřen na podporu právnických osob uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,
v platném znění, které se zabývají organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území
města Příbram (dále jen „sportovních organizací“). Podpora je určena pro financování sportovních aktivit
a sportovního vyžití dětí a mládeže (narozených po 31. 12. 1997) včetně poskytování potřebného
materiálního a výchovného zázemí pro takové vyžití v rámci podmínek uvedených v žádosti daného
žadatele (dále jen „projekt“). Podpora se poskytuje v návaznosti na počet aktivně sportujících dětí a
mládeže příslušného sportovního klubu, a na míře úspěšnosti účasti takových dětí a mládeže na
závodech a soutěžích organizovaných sportovními organizacemi v oblasti sportu, kterou žádající
sportovní klub zastřešuje nebo organizuje.

2.2

Účelem programu je snaha města o rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní
výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, jakož i snaha dát dětem a mládeži možnost
vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak
posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené
přípravy.

2.3

Program, je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem
neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Článek 3
Alokace programu
3.1

Předpokládaná alokace programu je 4.400.000,00 Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých).

Článek 4
Oprávněný žadatel
4.1

Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále
jen „sportovní organizace“ nebo „žadatel“) splňující následující podmínky:
a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

b)

hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu a žadatel se zabývá
jako svou hlavní činností organizováním tělovýchovné a sportovní činnosti jeho členů,

c)

žadatel vyvíjí činnost dle písm. b) na území města Příbram nejméně po dobu 12 měsíců bez
přerušení,

d)

činnost žadatele zahrnuje i celoroční kontinuální výchovu sportujících dětí nebo mládeže z řad jeho
členské základny,

e)

minimální výše členského příspěvku na osobu za rok v případě členů žadatele z řad dětí a mládeže
ve věku do 23 let, které uvádí v seznamu členské základny za kalendářní rok 2020, dosahuje alespoň
1.200,00 Kč,

f)

podíl členů žadatele z řad dětí a mládeže ve věku do 23 let, které uvádí v seznamu členské základny
za kalendářní rok 2020, vůči zbytku jeho členské základny musí dosahovat alespoň 20%,

g)

žadatel splňuje ostatní kritéria žadatele dle pravidel.
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4.2

4.3

V případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) nebo Národní sportovní
agentura (dále jen „NSA“) do 31. 10. 2020 vyhlásí výzvu dotační program „MŮJ KLUB 2021“ nebo
dotační program na podporu sportovní činnosti klubu s jiným názvem, je žadatel, který je oprávněným
žadatelem takové výzvy nebo takového dotačního programu s jiným názvem, povinen doložit k žádosti
o dotaci v programu Činnost sportovních organizací 2021 svoji podanou žádost o poskytnutí podpory
z dotačního programu MŠMT nebo NSA „MŮJ KLUB 2021“ nebo dotačního programu MŠMT či NSA
s jiným názvem. Při nesplnění této podmínky bude žádost z dotačního řízení v programu Činnost
sportovních organizací 2021 vyřazena.
Dotace dle tohoto programu nebude poskytnuta sportovní organizaci, která:
má ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí dotace závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k rozpočtu
města Příbram a vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem,

a)

b)

nemá podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období,

c)

nemá ve veřejně přístupném rejstříku nebo jiným vhodným způsobem zveřejněnu účetní závěrku za
rok 2019 (týká se pouze žadatelů, které k tomu zákon zavazuje),

d)

bez ospravedlnitelných důvodů neposkytla v předchozím období městu reciproční plnění ve smyslu
čl. 6.9 tohoto programu.

Článek 5
Členská základna
5.1

5.2
5.3

Jako podklad pro poskytnutí dotace dle žádosti žadatele na základě této výzvy budou použity údaje,
vyplněné v žádosti, o členské základně žádající sportovní organizace, která se vztahuje k dětem a mládeži
narozeným po 31. 12. 1997, a to k 31. 10. 2020. Brán zřetel bude na výše uvedené členy, kteří cvičí
minimálně 1x týdně.
Žadatel k žádosti doloží jmenný seznam členů dle bodu 5.1, ve kterém uvede jejich rok narození.
Osobní údaje poskytované žadatelem při podání žádosti o dotaci musí být v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. zpracovávané se souhlasem subjektů údajů nebo jejich
zákonných zástupců.

Článek 6
Obecné zásady
6.1

Na poskytnutí dotace z rozpočtu města není právní nárok.

6.2

V žádosti žadatel uvede požadovanou výši dotace, a to je zároveň maximální možná výše dotace,
která může být žadateli schválena.

6.3

Schválená výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových (tedy i neuznatelných) výdajů
vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto programem.

6.4

Není – li v tomto programu stanoveno jinak, řídí se podmínky pro poskytnutí dotace, pro nakládání
s obdrženými finančními prostředky a pro vyúčtování poskytnuté dotace pravidly a uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.

6.5

Město nemusí dotaci poskytnout žadateli, který v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným
způsobem porušil podmínky čerpání podpory ze strany města, pravidla boje proti dopingu nebo
závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,
anebo který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu,
nebo pro trestný čin dotačního podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

6.6

Příjemce dotace je povinen vést řádnou, oddělenou evidenci čerpání poskytnuté dotace v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Originály dokladů prokazující využití
poskytnuté dotace musí být viditelně označeny větou Financováno za podpory města Příbram a
číslem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

6.7

Příjemce dotace nesmí dotaci převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu výdajů spojených s realizací projektu.
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6.8

V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se
nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle
ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.9

V případě přijetí poskytnuté dotace je žadatel povinen poskytnout městu během období realizace
projektu (v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021) reciproční plnění v podobě personální, věcné nebo
organizační podpory při pořádání sportovních akcí pro veřejnost ze strany města, a to buď ve formě
účasti a prezentace vlastních sportovních aktivit na takové akci, nebo formou personální a věcné
(zapůjčení vybavení či sportovního náčiní) pomoci při organizaci takové akce v souladu s konkrétními
požadavky města, které budou žadateli městem sděleny nejméně 1 měsíc před konáním takové akce.
Požadavky města na toto reciproční plnění musí být přiměřené objemu poskytnuté dotace a možnostem
žadatele, přičemž za přiměřený se považuje požadavek na organizační a věcné zapojení do akce „Na
hřišti to žije!“ či obdobných akcí pořádaných městem.

6.10 Příjemce dotace je povinen doručit na Odbor školství, kultury a sportu (dále jen „OŠKS“) MěÚ Příbram
písemnou pozvánku na akce, které jsou v rámci celoroční činnosti realizovány za finanční podpory
města Příbram, a to minimálně tři týdny před jejich konáním. Zároveň je povinen umožnit na akci volný
vstup členům zastupitelstva města a členům Komise pro mládež, tělovýchovu a sport.
6.11 Příjemce dotace se zavazuje v průběhu a nejméně 4 roky po ukončení realizace projektu, pokud to
povaha projektu dovoluje, vhodným způsobem uveřejnit (na svých internetových stránkách, tiskem či
jinými vhodnými způsoby), že projekt je realizován s přispěním města Příbram (propagace - např.
uvedení loga města na plakáty, pozvánky, umístění loga města při akci, zveřejnění článku v médiích
apod.). Způsob propagace je příjemce povinen doložit společně s vyúčtováním dotace. OŠKS předá
příjemci grafický soubor s logem města. Příjemce se zavazuje nepoužívat logo znevažujícím způsobem
a užívat jej v souladu s manuálem k použití loga, který je zveřejněn na www.pribram.eu v sekci Potřebuji
vyřídit/Žádost o souhlas s použitím loga města. Bližší podmínky publicity projektu a užití znaku města a
dalších jeho symbolů stanoví veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
6.12 V případě, že v rámci realizace projektu příjemce dotace pořídí hmotný nebo nehmotný majetek, je
povinen tento vlastnit a užívat za účelem provádění činností směřujících k naplnění cílů programu
nejméně do 31. 12. 2025 (dále jen „doba udržitelnosti“). V případě, že příjemce dotace uvedený majetek
v průběhu doby udržitelnosti pozbude nebo přestane užívat za výše popsaným účelem, bude povinen
vrátit poskytovateli poměrnou část dotace využité na pořízení takového hmotného majetku, krácenou
v závislosti na délce doby, po kterou takový hmotný majetek v rámci doby udržitelnosti vlastnil a užíval
za výše popsaným účelem. To se týká i pořízení majetku formou leasingu.

Článek 7
Způsob použití dotace
7.1

Dotaci lze použít na financování uznatelných výdajů, tedy výdajů na činnosti přímo související
s naplňováním účelu a cíle podpory dle tohoto programu, tedy činností v oblasti sportovní přípravy,
výchovy a sportovního vyžití dětí a mládeže včetně poskytování potřebného materiálního a výchovného
zázemí pro takové vyžití a pořádání či účast na soutěžích za předpokladu, že jde o uznatelné výdaje dle
pravidel. Uznatelnými výdaji se rozumí zejména výdaje na:

a)

zabezpečení sportovní a výchovné činnosti žadatele související s plněním věcného zaměření
programu,

b)

úhradu výdajů souvisejících s běžnou údržbou, která nemá charakter technického zhodnocení
(úklid sportovišť, pravidelné sekání trávníků hřišť včetně souvisejících činností směřujících
k zachování kvality trávníku apod.) a provozováním sportovišť a sportovních zařízení ve vlastnictví,
nájmu nebo bezplatné výpůjčce žadatele sloužících k provozování sportovních aktivit žadatele;
nesmí se jednat o výdaje uznatelné v rámci programu Rozvoj a opravy sportovišť 2021,

c)
d)

vybavení hmotným majetkem souvisejícím s plněním věcného zaměření programu,

e)

trenérské, zdravotní a technické zabezpečení, nemateriální výdaje (služby), provozní a materiální
výdaje, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže dle věcného zaměření
programu,

f)

úrazové a cestovní pojištění, cestovné, nevratné startovné, ubytování, stravování související s
plněním věcného zaměření programu.

vybavení nehmotným majetkem souvisejícím s plněním věcného zaměření programu,
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7.2

Odměny nebo mzdové výdaje fyzických osob prokazatelně se podílejících na aktivitách naplňujících
věcné zaměření programu, je možné čerpat s limitem do 15.000,00 Kč na osobu a měsíc, přičemž
výše odměny, respektive mzdy nesmí zároveň překročit 300,00 Kč za hodinu včetně odvodů. Z dotace
lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které jsou do výše limitu zahrnuty.
Výše uvedený limit je platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak v rámci dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), i v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu na bázi
fakturace odměny za dodanou službu. Výdaje nad uvedené limity budou považovány za neuznatelné.

7.3

V případě výdajů na energie a podobné služby (vodné, stočné, teplo apod.) lze takové výdaje jako
uznatelné uplatnit maximálně do výše 50% celkové poskytnuté dotace.

7.4

Úhradu cestovních výdajů lze uplatnit pouze u dopravy dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
zápasy, závody a soustředění. V případě použití vlastního vozidla lze ve vyúčtování dotace uplatnit
výdaje pouze ve výši spotřebovaných pohonných hmot v ceně dle vyhlášky MPSV o změně sazby
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad platné pro rok 2021. V tomto případě je nutné
doložit spotřebu vozidla dle technického průkazu.

7.5

Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

7.6

Dotaci nelze použít na neuznatelné výdaje:

a)
b)

neuznatelné výdaje stanovené pravidly,

c)
d)
e)
f)

výdaje dle čl. 7.1, písm. b), jejichž hodnota přesahuje 50 % poskytnuté dotace,

g)

výdaje na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace.

úroky, penále, srážky a další finanční postihy, bankovní poplatky, poštovné, výdaje za
telekomunikační služby,
výdaje na odměny trenérů bez licence,
výdaje na poradenské služby,
úhrada výdajů na údržbu a provoz takové části nemovitosti, ve které žadatel nevykonává svoji
vlastní činnost dle stanov a věcného zaměření programu,

Článek 8
Lhůta a podmínky pro podání žádosti
8.1

8.2

8.3

Žádost musí být podána nejpozději do 30. 11. 2020. V případě, že bude žadatel žádost podávat na
podatelnu MěÚ Příbram, je nutné tak učinit do 17:00 hodin. Žádost je nutné podat způsobem
stanoveným v pravidlech.
Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost
do tohoto programu. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově shodného projektu u
téhož příjemce ve více dotačních programech, budou všechny žádosti vyřazeny z přidělovacího řízení.
Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram.eu/).

Článek 9
Způsob a kritéria hodnocení žádostí
9.1

Hodnocení žádosti je prováděno podle pravidel stanovených ve výzvě a dělí se na formální a věcné.

9.2

Formální hodnocení:

a)

OŠKS posoudí, zda žadatel je oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené v čl. 4
odst. 4.1. Není-li žadatel oprávněným žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek
stanovených v čl. 4, OŠKS podá návrh na vyřazení žádosti z dotačního řízení.

OŠKS posoudí, zda žádost splňuje náležitosti dle pravidel včetně povinných příloh (čl. 13). Pokud
žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud jsou
některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, vyzve OŠKS žadatele
k odstranění vad žádosti v přiměřené lhůtě; pokud žadatel ve stanovené přiměřené lhůtě vady
odstraní, bude město považovat žádost za řádně podanou v původním termínu podání žádosti.
OŠKS může žadatele vyzvat k doložení pravdivosti a správnosti údajů, které žadatel uvede v podané

b)

9.3

4

žádosti. V případě, že pravdivost nebo správnost takových údajů žadatel nedoloží, nebude na ně brán
zřetel v dalším řízení o podané žádosti. Žádost, která splnila podmínky formálního hodnocení, lze
hodnotit věcně.
9.4

Dotace bude jednotlivým žadatelům, jejichž žádosti splňují formální hodnocení dle čl. 9.2, přidělena na
základě věcného hodnocení, a to v závislosti na počtu přidělených bodů v rámci bodovacího systému
věcného hodnocení žádosti uvedeného v čl. 9.5.

9.5

Bodovací systém:

a)

Zisk bodů za členy sportovní organizace a za účast v soutěžích (lze započítávat pouze členy
organizace narozené po 31. 12. 1997):
člen 0–5 let
= 1 bod
člen N 6-23 let
= 1,5 bodu
člen S 6-10 let
= 2 body
člen S 11-16 let
= 2,5 bodu
člen S 17-23 let
= 3 body
handicap
= 4 body
účast v krajské soutěži
= 2 body
účast v regionální soutěži = 3 body
účast v republikové soutěži = 4 body
Vysvětlení pojmů:
N – nesoutěžící děti a mládež cvičící alespoň 1 x týdně
S – soutěžící děti a mládež cvičící alespoň 2 x týdně a zároveň se účastní alespoň 5 oficiálních
soutěží za rok. Jde o soutěže řízené svazem nebo krajským svazem, popř. uvedené v oficiální
termínové listině příslušného svazu (svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, start je
podmíněn registrací v příslušném svazu apod.) Jednou soutěží je jeden soutěžní den (jeden
nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách). Podmínkou je 5
takovýchto soutěžních dnů za posledních 12 měsíců předcházejících dni podání žádosti.
Handicap – děti a mládež držící průkaz TP a ZTP
Krajská soutěž – krajskou soutěží se rozumí soutěž organizovaná příslušným sportovním svazem
na úrovni kraje s možností postupu do vyšší soutěže
Regionální soutěž – soutěže organizované v rámci širšího regionu než kraje nesplňující definici
republikové soutěže
Republiková soutěž – nejvyšší úroveň soutěže organizovaná příslušným sportovním svazem na
úrovni celé republiky s tím, že předpokladem účasti je postup z nižších úrovní soutěže
Pozn. Člen oddílu dětí a mládeže bude započítán pouze v nejvyšší soutěži, které dosáhl. Seznam
dětí a mládeže bude uveden na zvláštním formuláři, který je ke stažení v přihlašovací aplikaci na
webu města Příbram, a který je povinnou přílohou žádosti.

b)

Rozdělení alokovaných prostředků na základě věcného hodnocení:
Celková výše alokovaných finančních prostředků se vydělí počtem získaných bodů všech
žádajících organizací. Získaná hodnota bodu v Kč se roznásobí počtem bodů jednotlivých
žádajících organizací. Údaje potřebné pro výpočet jsou uvedeny v žádosti.
Vzorec pro výpočet: D = V/B x O
D = výška dotace pro konkrétní žádající organizaci
V = celková výše rozdělovaných finančních prostředků
B = celkový počet bodů všech žádajících organizací
O = počet bodů konkrétní žádající organizace
V případě, kdy část alokovaných finančních prostředků této výzvy zůstane na základě takovéhoto
výpočtu nerozdělena (někteří žadatelé požádají o méně prostředků, než by jim výpočtem náleželo),
zbylé prostředky se rozdělí dle výše uvedeného vzorce mezi ostatní žadatele.
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Článek 10
Řízení o poskytnutí dotace
10.1 Formální hodnocení podaných žádostí provádí město prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu
Městského úřadu Příbram (dále jen „OŠKS“) s tím, že o případném vyřazení žádostí z dotačního řízení
na základě podkladů OŠKS rozhoduje zastupitelstvo města. Návrh věcného hodnocení žádostí zpracuje
pro potřeby jednání rady města OŠKS a rozhodnutí o přidělení bodů v rámci věcného hodnocení přísluší
radě města. O konečném přidělení dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
rozhoduje na základě návrhu rady města zastupitelstvo města.

Článek 11
Finanční vypořádání a vyúčtování dotace
11.1 Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace do 31. 01. 2022.
11.2 Příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci dokladů o čerpání dotace. K vyúčtování dotace
přiloží kopie řádně označených dokladů souvisejících s účtovanou dotací, a to jak ohledně výdajů
uznatelných, tak v potřebné míře spolufinancování i ohledně výdajů neuznatelných, zejména kopie
faktur, smluv, objednávek apod. Každý doklad uplatněný ve vyúčtování bude prokazatelně spárován
s dokladem o jeho úhradě (bankovní výpis nebo pokladní doklad). Doklady musí obsahovat náležitosti
stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Článek 12
Ostatní
12.1 Město si vyhrazuje právo stanovit ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace další skutečnosti a
závazky, vždy však v souladu s tímto programem, pravidly a platnými zákony České republiky.

Článek 13
Povinné přílohy
13.1 Žadatel jako přílohy podané žádosti o podporu v rámci programu dle této výzvy učiní přílohami nebo
součástí žádosti následující dokumenty:

a)

popis projektu zahrnující plán činnosti (obecný rozpis tréninků či cvičení podle věkových kategorií
či jednotlivých tréninkových skupin, rozpis předpokládaných soutěží jednotlivých kategorií mládeže,
atd.),

b)

jmenný seznam členů mládeže k 31. 10. 2020 s uvedením roku narození, označením účasti v
soutěžích a potvrzením zastřešujícího sportovního svazu nebo obdobné organizace o pravdivosti
dokladu (formulář ke stažení na http://dotace.pribram.eu/),

c)

plán financování tímto programem podporované činnosti žadatele (projektu) pro dané období nebo
položkový rozpočet projektu

V Příbrami 22. 09. 2020

za město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka v. r.
starosta
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