VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU
Název dotačního programu:

SPORTOVIŠTĚ 2018

Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty:

Zajištění provozu sportovišť ve městě na základě
„Podmínek užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou“
schválených radou města.

Důvody podpory stanoveného účelu:

Podpora činnosti sportovních oddílů tělovýchovných
jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad
Sázavou zabezpečujících pravidelnou sportovní a
tělovýchovnou činnost.

Celkový objem finančních prostředků:

1 600 000 Kč

Maximální výše dotace:

1 000 000 Kč

Okruh způsobilých žadatelů:

- právnické osoby provozující sportoviště ve Žďáře
nad Sázavou
Příjemci dotace nemohou být příspěvkové
organizace zřizované samosprávou a státní správou.

Lokalizace projektů:

Dotace bude poskytnuta pouze provozovateli
sportoviště, které se nachází na území města Žďáru
nad Sázavou.

Uznatelné náklady:

Neuhrazený nájem sportoviště nebo jeho část, který
vznikl na základě „Podmínek užívání sportovišť ve
Žďáře nad Sázavou“ (dále jen PUS).

Kritéria pro hodnocení:

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním
programem
b) připravenost a realizovatelnost projektu
c) prokazatelné využití poskytnutých prostředků
d) soulad projektu s obecně platnými právními
předpisy
e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost
akci spolufinancovat a realizovat
f) doložení vyúčtování dotace z roku 2017
(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace)

Časový harmonogram realizace:

leden – prosinec 2018

Lhůta pro podání žádosti:

Od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti.

Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace bude vyplácena měsíčně na základě
předložených odcvičených hodin stvrzených
podpisem zástupce sportovního oddílu.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné
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oblasti podpory na předepsaném formuláři
a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně
příloh).
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti.
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni
ukončení podání žádosti.
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města,
ani z více programů podpory města najednou.

Seznam povinných příloh:

1. Kalkulace ceny hodinové sazby za pronájem
sportoviště obsahující:
- výši jednotlivých celkových nákladů na provoz
prostor sportoviště, které užívaly sportovní
oddíly dle PUS v roce 2017 bez prostor určených
ke komerčním pronájmům – el. energie, vodné
a stočné, teplo, povinné revize, mzdové náklady
provozních zaměstnanců včetně odvodů,
úklidové a hygienické prostředky, poplatek za
komunální odpad, údržba a opravy ve výši 20 %
celkových nákladů na provoz
- předpokládaný celkový počet odcvičených
hodin v roce 2017 včetně počtu odcvičených
hodin sportovními oddíly dle PUS (viz formulář
„Kalkulace ceny“),
2. Rozvrh odcvičených hodin v roce 2018 a 2017
s rozlišením dle PUS – mládež 100 % zdarma,
dospělí 50 % zdarma a komerční pronájmy
hrazené v plné ceně dle jednotlivých oddílů
a pronajímatelů (u sportovních oddílů s více
družstvy je nutné je konkrétně vypsat)
3. Výpis z veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců
k datu podání žádosti – neověřená kopie.
4. Doklad o oprávněnosti osoby zastupující
právnickou osobu – neověřená kopie, v případě,
že není uvedena ve výpisu z veřejného rejstříku.

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou.
Způsob podání žádosti:
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár
nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 (rozhodující je datum poštovního
razítka).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2018
Neotvírat!“
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K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádosti i po ukončení lhůty pro podání
žádosti nebude přihlíženo.
Odpovědnost za realizaci:
Garant oblasti (příslušný odbor)

Odbor školství, kultury a sportu, Mgr. Blanka Lučková

Kontaktní osoba

Václav Košťál

Adresa, tel., fax, e-mail

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 134,
e-mail: vaclav.kostal@zdarns.cz

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný
orgán města.
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude
z hodnocení vyřazena.
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné.
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek.

3

