Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova
na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na nájem
tělocvičen především pro děti a mládeţ (dále jen „program“) se zřizuje v souladu se
Statutem Fondu a v návaznosti na ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. c) Obecných pravidel
pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (dále jen „obecná pravidla“), a to na
uhrazení nákladů na nájem tělocvičen u školských příspěvkových organizací, které
zřizuje město Holešov a u podobných zařízení města Holešova.
(2) Dotace je poskytována třemi způsoby, a to
a) na tréninky,
b) na mistráky,
c) na aktivity.
(3) Školská příspěvková organizace odevzdá výkaz návštěv vţdy nejpozději do šestého dne
v měsíci následujícím za měsícem, za který výkaz návštěv odevzdává, Městskému
úřadu Holešov. Ve výkazu návštěv budou uvedeny následující údaje:
a) název právnické osoby, která je oprávněna ţádat o dotaci v tomto programu,
b) celkovou dobu pronájmu tělocvičny u školské příspěvkové organizace, která
výkaz odevzdává,
c) celková částka nájmu,
d) podpis osoby oprávněné vystupovat jménem školské příspěvkové organizace
a razítko školské příspěvkové organizace.
(4) Kritériem je splnění všech podmínek, dotace pak můţe být poskytnuta ve výši dle článku
6. Přihlíţí se však k plněním příjemce dotace v předchozích letech.
Článek 2
Podmínky pro přidělení dotace – tréninky
(1) Tréninky se pro účely tohoto programu rozumí kaţdá forma tělesné činnosti směřující
k rozvoji tělesné a psychické kondice.
(2) Tuto dotaci můţe získat pouze právnická osoba se sídlem na území města Holešova,
a to pouze ve prospěch skupiny osob, v níţ alespoň dvě třetiny všech aktivních
účastníků tvoří osoby z Holešova ne starší 18 let věku.
(3) Právnická osoba ţádající o dotaci na tréninky musí být zařazena ve výkazu návštěv
tělocvičny. Zařazení do tohoto výkazu je moţné na základě ţádosti podané u školské
příspěvkové organizace.

Článek 3
Podmínky pro přidělení dotace – mistráky
(1) Mistráky se pro účely tohoto programu rozumí soutěţní sportovní zápasy
v dlouhodobých soutěţích řízených příslušnými sportovními svazy, o nichţ sportovní
svazy stanoví, ţe se jedná o soutěţe dlouhodobé.
(2) Dotace na mistráky se neposkytuje na krátkodobé, jednorázové či pohárové soutěţe.
(3) Tuto dotaci můţe získat pouze právnická osoba se sídlem na území města Holešova.
(4) Právnická osoba ţádající o dotaci na mistráky musí být zařazena ve výkazu návštěv
tělocvičny. Zařazení do tohoto výkazu je moţné na základě ţádosti podané u školské
příspěvkové organizace.
Článek 4
Podmínky pro přidělení dotace – aktivity
(1) Aktivitami se pro účely tohoto programu rozumí aktivity v budovách města Holešova čp.
58 a 1419.
(2) Právnická osoba ţádající o dotaci musí mít sídlo na území města Holešova, musí
vykonávat pravidelnou významnou neziskovou činnost zaměřenou na mládeţ, musí
reprezentovat město v různých soutěţích a nesmí se jednat o příspěvkovou organizaci.
Článek 5
Podávání žádosti a uzavírání veřejnoprávní smlouvy
(1) Ţádost musí být podána na předepsaném vzoru uvedeném v příloze a musí být
doplněna přílohami dle čl. 3 obecných pravidel.
(2) Lhůta pro podání ţádosti za celý kalendářní rok končí posledním dnem měsíce února
příslušného kalendářního roku, v němţ má být dotace poskytnuta. Pokud připadne
konec lhůty na sobotu, neděli nebo na den svátku, je za poslední den této lhůty
povaţován nejbliţší následující pracovní den.
(3) Lhůta pro podání ţádosti za část kalendářního roku, za níţ má být dotace poskytnuta,
končí posledním dnem měsíce října příslušného roku.
(4) Včas doručené ţádosti budou Odborem kultury, školství a památkové péče předloţeny
spolu s návrhy veřejnoprávních smluv ke schválení Radě města Holešova, případně
Zastupitelstvu města Holešova.
(5) S ţadateli, kterým bude dotace poskytnuta, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace.
(6) Dotace jsou vypláceny vţdy zpětně podle veřejnoprávních smluv za předchozí
kalendářní měsíc, a to formou bankovního převodu na účet ţadatele uvedený v ţádosti.
Výjimku tvoří dotace za měsíc prosinec, která se vyplácí většinou jiţ do konce měsíce

prosince. Dotace za měsíce před podepsáním veřejnoprávní smlouvy budou vyplaceny
po podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Článek 6
Výše dotace
(1) Dotace na tréninky se poskytuje ve výši 75 % ze základní ceny uvedené v ceníku
pronajímatele tělocvičny dle čerpané kategorie sluţby.
(2) Dotace na mistráky spočívá v náhradě finančních prostředků následujících druţstev
v dlouhodobých soutěţích:
a) všechna mládeţnická druţstva,
b) „A“ druţstvo v kategorii dospělých, pokud je splněna podmínka účasti alespoň
jednoho mládeţnického druţstva v dlouhodobých soutěţích zastoupeného
stejnou právnickou osobou,
c) „B“ druţstvo v kategorii dospělých pokud je splněna podmínka účasti alespoň
tří mládeţnických druţstev v dlouhodobých soutěţích zastoupených stejnou
právnickou osobou,
d) „C“ druţstvo v kategorii dospělých pokud je splněna podmínka účasti alespoň
pěti mládeţnických druţstev v dlouhodobých soutěţích zastoupených stejnou
právnickou osobou.
(3) Za druţstvo v kategorii dospělých je povaţováno například i druţstvo veteránů.
(4) Dotace se neposkytují na náklady spojené s pouţitím sprch u 1. Základní školy Holešov.
(5) Dotace dle článku 4 se poskytuje přísně účelově ve výši 50 % vyúčtovací faktury.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.

(2)

Doloţka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Program pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na nájem
tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládeţ 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

