
Program pro poskytování finanční dotace  
z rozpočtu města Holešova  

na nájem tělocvičen především pro děti a mládež 
 
 
 

Čl. 1 
Podmínky pro přidělení dotace – tzv. tréninky 

 
(1) Tuto dotaci můţe získat právnická osoba jen na nájem tělocvičen u školských 

příspěvkových organizací, které zřizuje město Holešov. 
 
(2) Tato dotace se neposkytuje na nájem velké tělocvičny u 1. Základní školy Holešov 

uskutečněný o sobotách a nedělích. 
 
(3) Právnická osoba musí dále splnit tyto podmínky: 

a) zajišťovat nájem tělocvičen pro osoby z Holešova a do věku 18 let, které musí 
tvořit minimálně dvě třetiny všech aktivních účastníků v dané nájemní době, 

b) poţádat školskou příspěvkovou organizaci, u níţ je v nájmu, o zařazení do výkazu 
dle článku 4 odstavce 4, 

 
 

Čl. 2 
Podmínky pro přidělení dotace – tzv. mistráky 

 
(1) Tuto dotaci můţe získat právnická osoba jen na nájem tělocvičen u školských 

příspěvkových organizací, které zřizuje město Holešov. 
 

(2) Tuto dotaci můţe získat pouze právnická osoba na dlouhodobé soutěţe řízené 
příslušnými sportovními svazy. 

 
(3) Tato dotace se neposkytuje na krátkodobé, jednorázové či pohárové soutěţe. 

 
(4) Právnická osoba musí mít sídlo na území města Holešova a musí poţádat školskou 

příspěvkovou organizaci, u níţ je v nájmu, o zařazení do výkazu dle článku 4 odstavce 4. 
 
 

Čl. 3 
Náležitosti dodatku žádosti a kritéria 

 
(1) Vzor dodatku ţádosti je v příloze těchto pravidel. 

 
(2) Jediným kritériem je splnění všech podmínek, dotace pak můţe být poskytnuta ve výši 

dle článku 4. 
 

(3) Lhůta pro podání ţádosti je do konce měsíce února příslušného roku.  
 

(4) Ţádost je moţné podat také do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci v 
kalendářním roce ţádá poprvé. 
 

(5) Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední den lhůty nejbliţší 
příští pracovní den. 
 
 



Čl. 4 
Výše a poskytnutí dotace 

 
(1) Dotace dle článku 1 se poskytuje přísně účelově ve výši 75 % ze základní ceny ceníku 

dle čerpané kategorie sluţby. 
 

(2) Dotace dle článku 2 spočívá v náhradě vynaloţených finančních prostředků pro tato 
druţstva v dlouhodobých soutěţích: 
a) všechna mládeţnická druţstva, 
b) „A“ druţstvo v kategorii dospělých, při splnění podmínky účasti alespoň jednoho 

mládeţnického druţstva v dlouhodobých soutěţích, 
c) „B“ druţstvo v kategorii dospělých při splnění podmínky, ţe počet mládeţnických 

druţstev v dlouhodobých soutěţích je roven alespoň třem, 
d) „C“ druţstvo v kategorii dospělých při splnění podmínky, ţe počet mládeţnických 

druţstev v dlouhodobých soutěţích je roven alespoň pěti. 
 

(3) Za druţstvo v kategorii dospělých se povaţuje např. i druţstvo veteránů.  
 

(4) Dotace dle článku 2 se neposkytuje na náklady spojené se sprchováním u 1. Základní 
školy Holešov. 
 

(5) Školská příspěvková organizace, která má v nájmu právnickou osobu ţádající o tuto 
dotaci, odevzdá vţdy nejpozději do 6. dne v měsíci výkaz za předcházející kalendářní 
měsíc Městskému úřadu Holešov, v němţ uvede následující údaje: 
a) název právnické osoby, která splnila podmínky článku 1 nebo článku 2, 
b) celkový počet pronajatých hodin u osoby uvedené v písm. a), 
c) celkovou částku za právnickou osobu uvedenou v písm. a), 
d) podpis oprávněné osoby školské příspěvkové organizace, 
e) otisk razítka dané školské příspěvkové organizace. 
 

(6) Městský úřad Holešov posoudí úplnost a správnost těchto výkazů, a budou-li splněny 
veškeré náleţitosti těchto pravidel, předloţí veřejnoprávní smlouvy ke schválení 
příslušnému orgánu města (rada, zastupitelstvo), a to vţdy co nejdříve v kalendářním 
roce. 
 

(7) Městský úřad Holešov posílá finanční prostředky podle veřejnoprávních smluv vţdy 
zpětně za předchozí kalendářní měsíc. Výjimkou jsou finanční prostředky za měsíc 
prosinec, které posílá jiţ do konce měsíce prosince. 

 
 
 
 
 


