
Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova  

pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova pro mládežnická 

družstva v dlouhodobých soutěžích (dále jen „program“) se zřizuje v souladu se 

Statutem Fondu a v návaznosti na ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. d) Obecných pravidel 

pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (dále jen „obecná pravidla“), a to za 

účelem poskytování veřejné podpory účasti mládežnických družstev v dlouhodobých 

soutěžích řízených příslušnými sportovními svazy, u nichž tyto sportovní svazy stanoví, 

že se jedná o soutěže dlouhodobé. 

 

(2) Dotace je poskytována přísně účelově v maximální výši 15 000 Kč na jedno mládežnické 

družstvo a jednu soutěžní sezonu na základě písemné žádosti v souladu s obecnými 

pravidly, a to pouze zpětně.  

 

(3) Dotace se neposkytuje na krátkodobé, jednorázové či pohárové soutěže. 

 

Článek 2 

Podávání žádosti a uzavírání veřejnoprávní smlouvy 

(1) O dotaci v tomto programu může požádat pouze právnická osoba mající sídlo na území 

města Holešova jednající jménem a ve prospěch mládežnického družstva; 

mládežnickým družstvem se rozumí družstvo hrající dlouhodobou soutěž ve věkové 

kategorii mládeže dle soutěžního řádu příslušného sportovního odvětví (např. mladší 

přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost, přípravka, mini žákyně, 

elévové, elévky, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, 

dorostenky, junioři, juniorky). 

 

(2) Žádost musí být podána na předepsaném vzoru uvedeném v příloze a musí být 

doplněna přílohami dle článku 3 obecných pravidel.  

 

(3) Lhůta pro podání žádosti končí posledním dnem měsíce února příslušného kalendářního 

roku, v němž má být dotace poskytnuta. Pokud připadne konec lhůty na sobotu, neděli 

nebo na den svátku, je za poslední den této lhůty považován nejbližší následující 

pracovní den.  

 

(4) Žádosti doručené po skončení lhůty pro podání žádosti nebudou hodnoceny a žadateli 

nebude na základě takové žádosti poskytnuta dotace. Žadatel bude o tomto faktu 

písemně informován. 

 

(5) Včas doručené a úplné žádosti budou Odborem kultury, školství a památkové péče 

předloženy spolu s návrhy veřejnoprávních smluv ke schválení Radě města Holešova, 

případně Zastupitelstvu města Holešova. 



 

(6) S žadateli, kterým bude dotace poskytnuta, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace. Dotace se poskytuje za celou soutěžní sezónu nebo za cca 

polovinu soutěžní sezóny. Vždy však zpětně. Poprvé za celou soutěžní sezonu 

2019/2020 nebo 2020. 

 

Článek 3 

Kritéria hodnocení žádostí 

Podané žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií: 

a) celkový počet utkání v dlouhodobé soutěži, 

b) celkový počet hráčů družstva žadatele v jednotlivých utkáních, 

c) vzdálenost místa konání jednotlivých utkání od města Holešov. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020. 

(2) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova pro 

mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích byl schválen usnesením 

Zastupitelstva města Holešova č. 160/5/ZM/2019 ze dne 04.11.2019. 

 
 

V Holešově dne 04.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert 

starosta města 

 Milan Roubalík 

místostarosta města 

 


