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PRAVIDLA PRO „DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU 

PRAVIDELNÉ REPREZENTACE DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH  

SOUTĚŽÍCH“ 

 (dále jen Pravidla) 

 

Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 14. prosince 

2016, usnesení bod a), odst. 8) Pravidla pro „Dotační program Města Sušice na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ (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 obyvatel města Sušice v oblasti sportovní 

reprezentace města 

- nabídnout obyvatelům města kvalitní využití volného času (aktivní i pasivní) v oblasti sportu 

 

Zdroje 

Zdrojem pro poskytování dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských 

soutěžích (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 dotaci 

Žadateli mohou být neziskové organizace nekomerčního charakteru působící na území města 

Sušice, jejichž činnost je orientována na sportovní reprezentaci města v pravidelných soutěžích 

pořádaných sportovními svazy v rámci ČR (dále jen organizace). 

 

Žádost o dotaci 

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

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ (k dispozici na www.mestosusice.cz 

– Městský úřad – Dotace poskytované – Dotační program na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích).  

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 roku narození – 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. nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí) – předepsaný formulář 

http://www.mestosusice.cz/
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6. nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startovné, poplatky) – 

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.) 

10. výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů 

 

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

odboru 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 památkové péče a cestovního ruchu 

náměstí 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, které se pravidelně 

zúčastňují mistrovských soutěží pořádaných sportovními svazy v rámci České republiky 

- 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 účast v pravidelných mistrovských soutěžích 

- neuznatelné náklady: zejména mzdy, stravné na přípravných soustředěních, náklady na 

přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, náklady hrazené z grantu města 

Sušice, další náklady nesouvisející se soutěžní činností organizace 

- 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 památkové péče a cestovního ruchu MÚ 

Sušice ve spolupráci s komisí sportu 

- návrh na přidělení dotací provede odbor památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice ve 

spolupráci s komisí sportu  

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

komisí sportu rozhodne Zastupitelstvo města Sušice v souladu se stanovenými pravidly o výši 

přidělených dotací 

http://www.mestosusice.cz/


 3 

- po schválení výše dotace Zastupitelstvem města Sušice bude s žadatelem uzavřena písemná 

smlouva o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích 

(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 

Celková výše příspěvku na nezbytně nutné nálady (doprava, řízení soutěžních utkání, startovné) 
bude vydělena součtem nákladů všech oprávněných žadatelů a procentuálně rozdělena.   
 
 

Vyúčtování přidělené dotace 

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

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

MÚ Sušice. Zaměstnanci odboru 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 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 památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice a komise 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 památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice a 

komise 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 
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Konzultační místo a kontaktní osoba 
Městský úřad Sušice 
odbor památkové péče a cestovního ruchu 
Bc. Petra Turková  
telefon: 376 540 211  
e-mail: pturkova@mususice.cz  
číslo dveří: 205 
 

 

Ing. Jan Staněk 

telefon: 606 751 639 

e-mail: jstan@centrum.cz 
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