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Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu 

kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova  dotace 

na nájem tělocvičen a podobných zařízení  především pro děti a 

mládež   
   

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:   

- podpora aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí,  

a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené   

   

b) důvody podpory stanoveného účelu:   

- význam kultury, sportu a vzdělávání pro harmonický a zdravý životní styl občanů města Holešova, 

a to zejména mládeže   

   

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu  

stanoveného účelu:   

- 650 000 Kč    

   

d) maximální výše dotace v jednotlivém případě:   

- 75 % ze základní ceny ceníku dle čerpané kategorie služby u tzv. tréninků u mládeže   

- náhrada finančních prostředků u mládežnických družstev, případně u družstev dospělých dle 

splnění dalších podmínek u tzv. mistráků   

- 50 % vyúčtovací faktury u tzv. aktivit   

   

e) okruh způsobilých žadatelů:   

- právnické osoby se sídlem na území města Holešova   

   

f) lhůta pro podání žádosti:   

- 12.02.2020–02.03.2020 pro celý kalendářní rok, pro část kalendářního roku nejpozději do konce  

měsíce října   

   

g) kritéria pro hodnocení žádosti - kritériem je splnění všech podmínek   

   

h) lhůta pro rozhodnutí o žádosti:   

- u žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od uzávěrky   

   

i) podmínky pro poskytnutí dotace:   

    

  
  

Město Holešov   

  
  

Masarykova 628, 769 01 Holešov       



- pouze na nájem tělocvičen u školských příspěvkových organizací, které zřizuje město Holešov a u 

podobných zařízení města Holešova   

- žadatel musí požádat školskou příspěvkovou organizaci, u níž je v nájmu, o zařazení do výkazu   

   

  
   

- žadatel musí zajišťovat nájem ve prospěch skupiny osob, v níž alespoň dvě třetiny všech aktivních 

účastníků tvoří osoby z Holešova ne starší 18 let věku (tzv. tréninky)   

- dotace se poskytuje na dlouhodobé soutěže řízené příslušnými sportovními svazy (tzv. mistráky)   

- dotace se neposkytuje na krátkodobé, jednorázové či pohárové soutěže (tzv. mistráky)   

- dotace se poskytuje na všechna mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích (tzv. mistráky) - 

dotace se poskytuje na "A" družstvo v kategorii dospělých, při splnění podmínky účasti alespoň 

jednoho mládežnického družstva v dlouhodobých soutěžích; na "B" družstvo v kategorii dospělých, 

při splnění podmínky, že počet mládežnických družstev v dlouhodobých soutěžích je roven alespoň 

třem; na "C" družstvo v kategorii dospělých, při splnění podmínky, že počet mládežnických družstev 

v dlouhodobých soutěžích je roven alespoň pěti (tzv. mistráky); za družstvo v kategorii dospělých 

se považuje např. i družstvo veteránů    

- dotace se poskytuje na aktivity v budovách města Holešova čp. 58 a 1419, žadatel musí vykonávat 

pravidelnou významnou neziskovou činnost zaměřenou na mládež, musí reprezentovat město v 

různých soutěžích a nesmí se jednat o příspěvkovou organizaci (tzv. aktivity)   

   

   

j) vzor žádosti a obsah příloh:   

- žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova z programu na nájem tělocvičen a 

podobných zařízení především pro děti a mládež (v příloze)   

- prostou kopii    

a) dokladu o zřízení účtu,   

b) listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit 

sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně)   

- čestné prohlášení žadatele, kterým potvrdí, že (v příloze)   

a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně majetku žadatele žádné z insolvenčních řízení 

upravených zákonem č. 182/2006 Sb., v platném znění, žadatel není v likvidaci,   

b) není v soudním ani jiném sporu s městem Holešov ani jeho organizacemi a žadatel není 

jejich dlužníkem, a to od doby podání žádosti o dotaci, po celou dobu po poskytnutí 

dotace do okamžiku řádného vyúčtování,   

c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění,   

d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích 

neobdržel z prostředků veřejných rozpočtu celkovou individuální veřejnou podporu 

překračující hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 

1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu 

de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty 

dotace uváděné v této žádosti.   

   

   

Veškeré informace obsahuje Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 

Holešova, který je zveřejněn na internetových stránkách www.holesov.cz.  Kontaktní osoba: 

Mgr. Petr Chvátal, tel. 573 521 600, e-mail petr.chvatal@holesov.cz   
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V Holešově 10. 1. 2020                   Mgr. Rudolf Seifert, v. r.   

                               starosta města   

Ev.č.: 13/2020   

Vyvěšeno dne: 10.01.2020  

Bude sejmuto dne: 03.11.2020  

Sejmuto dne:   
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