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PRAVIDLA PRO „DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ“ 

 (dále jen Pravidla) 

 

Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 16. prosince 

2015, usnesení bod a), odst. 17) Pravidla pro „Dotační program Města Sušice na podporu 

pravidelné činnosti sportovních organizací“ (dále jen Program).  

Cíl  

Cílem tohoto Programu je:  

- stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře sportovních organizací z rozpočtu města 

Sušice, 

- podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let v oblasti sportu, 

- nabídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků 

společnosti (alkohol, drogy, kriminalita, …), 

- získat přehled o organizacích pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu ve městě Sušici. 

 

Zdroje 

Zdrojem pro poskytování dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací (dále jen 

„dotace“) jsou finanční prostředky města Sušice. Základní podmínkou pro jejich použití je 

stanovení částky v rozpočtu Města Sušice na příslušný kalendářní rok. Při úpravě rozpočtu během 

roku může dojít i k úpravě celkové částky.   

 

Žadatelé o grant 

Žadateli mohou být neziskové organizace, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity dětí a 

mládeže do 18 let nekomerčního charakteru působící na území města Sušice (dále jen 

organizace). 

 

Žádost o dotaci 

Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci na pravidelnou 

činnost sportovních organizací“ (k dispozici na www.mestosusice.cz – Městský úřad – Dotace 

poskytované – Dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací).  

Žádost podává statutární zástupce žadatele.  

Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny povinné přílohy. 

 

Povinné přílohy žádosti: 

1. doklad právní subjektivity žadatele  

2. doklad oprávnění osoby jednající za žadatele 

3. doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

4. seznam registrovaných členů organizace (pravidelně se účastnících sportovní činnosti 

v organizaci) s uvedením jména, příjmení a data narození rozdělený dle věkových kategorií, 

druhu sportu a družstva (kategorie soutěže) – předepsaný formulář 

 Hostující sportovce uvede žadatel jen v případě, že u něj provádí sportovní činnost 

v období, na které je dotace požadována (nelze tedy uvádět trvale registrované 

sportovce hostující v jiných sportovních organizacích).  

5. náklady na provoz sportovních zařízení – vyplňuje pouze žadatel, který sportovní zařízení 

vlastní a má náklady s jejich údržbou a provozem – předepsaný formulář 

http://www.mestosusice.cz/


 2 

6. náklady na pronájem sportovních zařízení – vyplňuje pouze žadatel, který si ke své 

pravidelné činnosti za úplatu pronajímá cizí sportovní zařízení – předepsaný formulář 

7. náklady na dopravu – vyplňuje pouze žadatel, který k dopravě na pravidelné soutěže, 

turnajová utkání, závody atd. používá dopravní prostředky (autobus, osobní automobil, atd.). 

Při využití osobních automobilů bude použita jednotná sazba 3,- Kč/km, pokud Rada města 

Sušice nestanoví na počátku roku, na který je dotace poskytována, jinak – předepsaný 

formulář. Doprava na pravidelné soutěže musí být podložena soutěžním rozpisem.  

8. informace o výši členských příspěvků 

9. zpráva o činnosti sportovní organizace (dosažené výsledky, soutěže, utkání, tréninky, atd.) 

 

- předepsané formuláře příloh č. 4., 5., 6., 7. jsou k dispozici na www.mestosusice.cz nebo na 

odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice, 

- přílohy č. 4., 5., 6., 7., 8., 9. musí být zpracovány na základě údajů z předcházejícího roku a 

přílohy č. 5., 6., 7. musí být podloženy účetním dokladem o jejich uhrazení.  

 

Podání žádosti 

Žádosti musí být doručeny do 28. února příslušného roku poštou nebo osobně na adresu:  

  

Městský úřad Sušice 

odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 

nám. Svobody 138 

342 01 Sušice 

 

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro příjem žádostí, 

žádosti doručené po stanoveném termínu nebo v jiné formě nebudou brány v úvahu. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

- dotaci lze poskytnout pouze organizacím působícím na území města Sušice a trvale pečujícím 

o děti a mládež do 18 let v oblasti sportu, 

- členové organizace v daném roce dovrší maximálně 18 let věku, 

- na požádání poskytovatele dotace předloží žadatel doklady o zaplacení členských příspěvků, 

- dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost,  

- dotace může být poskytnuta max. do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací 

na činnost mládeže, 

- neuznatelné náklady: zejména mzdy, stravné na letních táborech nebo přípravných 

soustředěních, náklady na letní tábory nebo přípravná soustředění pro neregistrované členy 

organizace, náklady hrazené z grantu města Sušice, další náklady nesouvisející se 

sportovní činností dětí a mládeže do 18 let, 

- Rada města Sušice si vyhrazuje právo na posouzení uznatelných nákladů. 

 

Přidělení dotace 

- dotace budou rozdělovány 1x ročně k 30. dubnu příslušného roku, 

- kontrolu úplnosti žádostí o přidělení dotace, jejich sumarizaci a přípravu podkladů pro jednání 

Rady města a Zastupitelstva města zajistí odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 

MÚ Sušice ve spolupráci s komisí sportu, 

- návrh na přidělení grantů provede odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ 

Sušice ve spolupráci s komisí sportu,  

- na základě podkladů zpracovaných odborem školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ 

Sušice a komisí sportu rozhodne Zastupitelstvo města Sušice v souladu se stanovenými 

pravidly o výši přidělených dotací, 
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- po schválení výše dotace Zastupitelstvem města Sušice bude s žadatelem uzavřena písemná 

smlouva o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací (dále jen 

Smlouva),  

- smlouva obsahuje podmínky, za kterých je dotace poskytnuta: zejména výši dotace, účel jejího 

použití, povinnosti příjemce dotace, důvody vrácení dotace nebo její části v případě nesplnění 

smluvních podmínek, sankce pro případ nevrácení dotace,  

- čerpání dotace bude možné až po uzavření smlouvy, 

- dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem finančních prostředků nejpozději do 

jednoho kalendářního měsíce od uzavření smlouvy.  

 

Postup výpočtu 

Částka schválená rozpočtu Města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací 
bude rozdělena na tři části v poměru: 
a) příspěvek na provoz a pronájem sportovních zařízení 45 % 
- lze přidělit oprávněným žadatelům, kteří vlastní sportovní zařízení sloužící k vykonávání 

sportovních aktivit na území města Sušice nebo si k vykonávání sportovních aktivit musí 
pronajímat cizí sportovní zařízení   

- uznatelné náklady: energie (plyn, elektrická energie, voda), náklady na nutnou údržbu a opravy 
sportovních zařízení, pojištění, revize, daň z nemovitostí, náklady na pronájem cizích 
sportovních zařízení 

- příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů  
 

b) příspěvek na dopravu  20 % 
- lze přidělit oprávněným žadatelům, kteří k dopravě na pravidelné soutěže, turnajová utkání, 

závody, atd. používají dopravní prostředky (autobus, osobní automobil, atd.) 
- při využití osobních automobilů bude použita jednotná sazba 3,- Kč/km, pokud Rada města 

Sušice nestanoví na počátku roku, na který je příspěvek poskytován, jinak 
- náklady musí být prokazatelné a doložitelné (v případě vyplácení příspěvků na dopravu 

několika osobám na jeden výdajový pokladní doklad, budou na rubu tohoto výdajového 
pokladního dokladu uvedena jména všech těchto osob – konečných příjemců příspěvků na 
dopravu)  

- příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů  
 

c) příspěvek na člena 35 % 
- lze přidělit na každého registrovaného člena do 18 let pravidelně se účastnícího sportovní 

činnosti v organizaci žadatele 
- registrovaní členové budou rozděleni do třech kategorií dle věku dosaženého v roce, na který 

je příspěvek na činnost požadován. Každé kategorii je přidělen určitý počet bodů: 

 do 10 let 1 bod   / člen 

 od 11 let do 14 let 2 body / člen 

 od 15 let do 18 let (nejproblematičtější věková kategorie) 3 body / člen 
- každý člen, který prokazatelně nastupuje v soutěžních utkáních / závodech (a reprezentuje tak 

svůj oddíl i město Sušici) získá k bodovému ohodnocení dle své věkové kategorie navíc ještě 1 
bod 

 
1. celková výše příspěvku na provoz a pronájem sportovních zařízení – viz a) bude vydělena 

součtem nákladů všech oprávněných žadatelů na provoz a nájem sportovních zařízení 
uvedených v povinných přílohách č. 5. a 6.  

2. celková výše příspěvku na dopravu – viz b) bude vydělena součtem nákladů všech 
oprávněných žadatelů na dopravu uvedených v povinné příloze č. 7 

3. celková výše příspěvku na člena – viz c) bude vydělena součtem bodů všech oprávněných 
žadatelů uvedených v povinné příloze č. 4  

4. výsledky z bodů 1. – 3. budou zaokrouhleny na 3 desetinná místa a vynásobeny příslušnými 
náklady (tj. na sportovní zařízení, na dopravu) a body každého oprávněného žadatele. 
Výsledky budou zaokrouhleny na 1 desetinné místo. 
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5. součet výsledků z bodu 4 u každého oprávněného žadatele (příspěvek na sportovní zařízení + 
příspěvek na dopravu + příspěvek na člena) = konečná výše příspěvku pro oprávněného 
žadatele, zaokrouhluje se na celé Kč  

 
Pozn.: 
Na velké opravy a investice vytvoří Město Sušice „Investiční fond“, do kterého bude ročně 
poskytovat určitou částku. Veškeré velké opravy a investice, které budou chtít sportovní 
organizace celé nebo z části hradit z Investičního fondu budou muset být předem projednány a 
odsouhlaseny Městem Sušice, a to jak věcně, tak finančně.  
Konkrétní výše a použití prostředků z Investičního fondu bude stanoveno na základě smlouvy o 
poskytnutí finančních prostředků, ve které si Město Sušice určí podmínky, za jakých prostředky 
poskytne. 
„Pronájem ledové plochy“ – finanční příspěvek pro oddíl ledního hokeje TJ Sušice na pronájem 
ledové plochy bude řešen každý rok individuálně. 
 

Vyúčtování přidělené dotace 

- Poskytnutou dotaci je žadatel povinen vyúčtovat k 31. 12. příslušného roku a vyúčtování 

předložit nejpozději do 28. 2. následujícího roku odboru školství, památkové péče a cestovního 

ruchu MÚ Sušice. Zaměstnanci odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ 

Sušice jsou zároveň kontrolním a administrativním orgánem faktické správnosti použití 

přidělené dotace. 

- do vyúčtování nelze zahrnout náklady, na které již Město Sušice přidělilo finanční prostředky 

z grantového programu, 

- nedojde-li k vyčerpání přidělených finančních prostředků (viz podmínky pro přidělení dotace), 

bude přebytek vrácen na účet Města Sušice do 31. března následujícího roku. 

 

Závěrečná ustanovení 

- na poskytnutí dotace není právní nárok, 

- poskytnutím dotace v jednom roce se nezakládá nárok žadatele na poskytnutí dotace v dalších 

letech, 

- pravidla zveřejní Město Sušice na úřední desce a na internetových stránkách MÚ Sušice, 

- o přidělení / nepřidělení dotace vyrozumí žadatele odbor školství, památkové péče a 

cestovního ruchu MÚ Sušice do 14 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice, 

- použití dotace je účelové, uznatelné náklady musí být nezbytné pro činnost žadatele, 

- poskytovatel dotace (Město Sušice) má právo kontrolovat soulad mezi údaji uvedenými 

v žádosti a přílohách se skutečným stavem (zejména soulad mezi oficiální registrací sportovců 

a přílohou žádosti č. 4. a prokazatelnost nákladů uvedených v přílohách žádosti č. 5., 6., 7.). 

V případě kontroly je žadatel povinen předložit roční plán činnosti a přehled dosažených 

výsledků.,  

- kontrola údajů je možná 3 roky zpětně,  

- žadatelé o dotaci odpovídají za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti i přílohách,  

- při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí Rada města Sušice na doporučení 

odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice a komise mládeže a sportu 

žadatele pro daný rok ze seznamu žadatelů o dotaci a v případě, že dotace již byla vyplacena, 

doporučí Zastupitelstvu města Sušice její vrácení až do výše 100 %, 

- dle závažnosti pochybení navrhne odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ 

Sušice a komise mládeže a sportu Radě města Sušice dobu, po kterou nebude moci žadatel 

žádat o přidělení dotace,  

- příjemce dotace udělí souhlas se zveřejněním svého názvu / jména a příjmení, sídla / adresy a 

výše poskytnuté dotace.  


