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�l. 1 
Úvod 

1.1. Dota�ní program „Podpora sportu ve m"st" Blansko pro rok 2017“ z rozpo�tu M"sta 
Blansko je vyhlašován v souladu s t"mito právními p�edpisy a dokumenty: 
� zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn"ní pozd"jších p�edpis�, 
� zákonem �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn"ní 

pozd"jších p�edpis�, 
� zákonem �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ" a o zm"n" n"kterých 

zákon�, ve zn"ní pozd"jších p�edpis�, 
� Koncepcí podpory sportu ve m"st" Blansko na léta 2016-2023 – verze �. 2 (dále jen 

„Koncepce“), 
� Metodikou pro poskytování dotací sportovním subjekt�m M"stem Blansko – verze �. 

2 (dále jen „Metodika“). 

�l. 2 
Cíle dota5ního programu 

2.1. Cílem dota�ního programu je podpora sportovních aktivit na území m"sta Blansko 
v souladu s Koncepcí. Dota�ní program je zam"�en p�edevším na podporu aktivního 
zapojení d"tí a mládeže do sportovních aktivit. 

�l. 3 
Okruh zp6sobilých žadatel6

3.1. Oprávn"nými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby realizující svoji sportovní 
�innost na území m"sta Blansko nebo v jeho m"stských �ástech (dále jen „sportovní 
subjekty“), které vykazují pravidelnou organizovanou sportovní �innost a jsou zapsané 
v n"kterém z ve�ejných rejst�ík�, a provozovatel m"stských sportoviš1.  

3.2. Žadatelé mohou v rámci tohoto programu žádat o 3 druhy dotací: 
a) 1. složka – na snížení náklad� hodinových pronájm� sportoviš1 v majetku m"sta, 
b) 2. složka – na financování provozu vlastních sportoviš1, která nejsou v majetku m"sta, 
c) 3. složka – na financování �innosti sportovních subjekt�. 

3.3. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli: 
a) který má v��i poskytovateli dotace a jím z�ízeným a založeným právnickým osobám 

�ádn" vypo�ádány veškeré finan�ní závazky, a který nemá neuhrazené závazky po 
lh�t" splatnosti v��i jiným orgán�m ve�ejné správy .eské republiky, Evropské unie �i 
jejím �lenským stát�m, ani zdravotním pojiš1ovnám. 

b) kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz �innosti nebo zrušeno 
oprávn"ní k �innosti týkající se jeho p�edm"tu podnikání nebo související s akcí, na 
kterou má být poskytována dotace. 

c) který se nenachází v procesu rušení bez právního nástupce, ani není v procesu rušení 
s právním nástupcem a není v��i n"mu vedeno insolven�ní �ízení. 

�l. 4 
P7edpokládaný celkový objem pen�žních prost7edk6 vy5len�ných v rozpo5tu M�sta 

Blansko na tento dota5ní program 
4.1. Na dota�ní program je p�edpokládána �ástka ve výši 3% z rozpo�tovaných sdílených 

daní M"sta Blansko pro rok 2017, tj. cca 6.397.000 K�, z toho na jednotlivé složky 
p�ipadá: 
a) 1. složka: 65%  
b) 2. složka: 10%  
c) 3. složka: 25%   

�l. 5 
Maximální výše dotace v jednotlivém p7ípad� a kritéria stanovení výše dotace 

5.1. Dotace je poskytována maximáln" do výše 70% z celkových p�edpokládaných náklad�
subjektu na projekt za celý subjekt a sou�asn" maximáln" do výše požadavku 
uvedeného v žádosti. V p�ípad" 3. složky bude krom" výše uvedených pravidel 
poskytována dotace max. do výše 400 tis. K�. 



3

5.2. Hlavním kritériem pro stanovení výše dotace v rámci 2. složky je koeficient nákladovosti 
daného sportovišt" a koeficient nákladovosti porovnatelného sportovišt" v majetku 
m"sta. Kritéria stanovení výše dotace jsou podrobn" upravena v Koncepci a Metodice. 

5.3. Hlavním kritériem pro stanovení výše dotace v rámci 3. složky je po�et �len� sportovního 
subjektu k datu podání žádosti v �len"ní na jednotlivé oddíly, mládež a dosp"lé a 
ekonomická náro�nost sportovního odv"tví dle dokumentu .eské unie sportu. Kritéria 
stanovení výše dotace jsou podrobn" upravena v Koncepci a Metodice. 

�l. 6 
Ú5el, na který m6že být dotace poskytnuta 

6.1. Dotaci v rámci 1. složky lze �erpat na úhradu rozdílu v hodinových provozních nákladech 
sportovišt" v majetku m"sta a v ceníkových cenách hodinových pronájm� sportoviš1. 

6.2. Dotaci v rámci 2. složky lze �erpat na úhradu provozních náklad� sportovišt" v majetku 
sportovního subjektu. 

6.3. Dotaci v rámci 3. složky lze �erpat a využít na úhradu pronájm� sportoviš1, provoz 
sportoviš1, startovné na sout"žích, odm"ny trenér�m, odm"ny rozhod�ím, materiáln"-
technické zabezpe�ení sportovní �innosti a dopravné a také financování po�ádání 
sportovních akcí a sout"ží. 

�l. 7 
D6vody podpory stanoveného ú5elu 

7.1. Poskytovatel ur�uje dotaci na výše uvedené ú�ely s cílem podpo�it p�edevším sportování 
mládeže jako jeden z d�ležitých aspekt� prevence sociáln"-patologických jev� a 
cenovou dostupnost sportoviš1 v majetku m"sta. Dotace má sloužit jako motiva�ní 
prost�edek pro sportovní subjekty ve smyslu kontinuální a dlouhodobé práce p�edevším 
s mládeží. 

�l. 8 
Lh6ta a pravidla pro p7edkládání žádosti 

8.1. Žádost lze podávat v termínu od 12.10.2016 do 11.11.2016 (k tomuto datu musí být 
žádost doru�ena v tišt"né podob", neposta�uje její p�edání k poštovní p�eprav"). 

8.2. Žádost se podává na stanoveném formulá�i v písemném vyhotovení výhradn"
prost�ednictvím podatelny M"stského ú�adu Blansko nebo doporu�en" poštou a ve 
shodné podob" formou jednoho uceleného souboru také elektronicky na e-mailovou 
adresu: dotace.sport@blansko.cz. 

8.3. Žádost se všemi povinnými p�ílohami musí být pevn" svázaná v jeden dokument 
opat�ený krycím listem s uvedením titulku „Žádost o poskytnutí dotace – sport – 2017“, 
názvem žadatele, seznamem všech p�íloh a celkovým po�tem list� (po�ítáno bez krycího 
listu). 

8.4. V p�ípad" nepravdiv" uvedených informací v žádosti nebo jejích p�ílohách a v p�ípad"
nepodání shodných žádostí v tišt"né a elektronické podob" bude žadatel o dotaci 
vy�azen z okruhu oprávn"ných uchaze��. 

8.5. Každý žadatel z okruhu sportovních subjekt� m�že podat žádost o dotaci jak v rámci 2. 
složky, tak v rámci 3. složky. Správce m"stských sportoviš1 m�že podat pouze 1 žádost 
v rámci 1. složky. 

8.6. Žádost musí být p�edložena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: 
� M"stský ú�ad Blansko 

Odbor školství, kultury, mládeže a t"lovýchovy 
nám. Republiky 1316/1 

  678 01 Blansko 
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� Ozna�ení „Žádost o poskytnutí dotace – sport – 2017“ 

� Název a sídlo žadatele 

8.7. Poskytovatel dotace nehradí žadatel�m náklady spojené s vypracováním a p�edložením 
žádostí. 

�l. 9 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

9.1. V první fázi hodnocení bude žádost posouzena z hlediska spln"ní formálních náležitostí. 
V p�ípad", že administrátor projektu shledá odstranitelné nedostatky v žádosti, vyzve 
p�edkladatele žádosti k úprav" �i dopln"ní žádosti. Žadatel je povinen do 5 pracovních 
dn� po výzv" poskytovatele na úpravu �i dopln"ní žádosti dodat požadované 
opravy/dopln"ní. Nebude-li tato lh�ta dodržena, bude žádost z dota�ního �ízení 
vy�azena. V p�ípad", že administrátor projektu shledá neodstranitelné nedostatky 
v žádosti, bude žadatel automaticky vy�azen. 

9.2. Ve druhé fázi hodnocení budou data ze žádosti aplikována do vzorc� dle Koncepce 
a Metodiky. 

�l.10 
Lh6ta pro rozhodnutí o žádosti 

10.1. O p�id"lení/nep�id"lení dotace rozhodne orgán m"sta p�íslušný podle zákona o obcích, 
tj. rada nebo zastupitelstvo m"sta nejpozd"ji do 31.12.2017. 

�l. 11 
�erpání dotace 

11.1. Dotaci je možno �erpat na ú�ely uvedené výše vzniklé od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

11.2. Dotaci je možno �erpat pouze do 31.12.2017. 

11.3. .erpání dotace, její vyú�tování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených 
ve�ejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. 

�l. 12 
Další podmínky pro poskytnutí dotace 

12.1. Dotace je p�ísn" ú�elová. Je poskytována na konkrétní projekt specifikovaný ve formulá�i 
žádosti s vymezením názvu a popisu. 

12.2. Žadatel o dotaci je povinen písemn" ohlásit administrátorovi zm"nu svých identifika�ních 
údaj�, a to nejpozd"ji do 3 pracovních dn� od data ú�innosti zm"ny. 

12.3. Další podmínky jsou uve�ejn"ny v Koncepci, Metodice a budou uvedeny také ve 
ve�ejnoprávní smlouv" o poskytnutí dotace. 

�l. 13 
Administrátor odpov�dný za realizaci dota5ního programu 

Odbor školství, kultury, mládeže a t"lovýchovy M"stského ú�adu Blansko 
nám. Republiky 1316/1 
678 01 Blansko 

Administrátor dota�ního programu (kontaktní osoba) poskytuje konzultace ke zpracování 
žádostí o poskytnutí dotace v dob" od 12.10.2016 nejpozd"ji do 4.11.2016 do 16:00 hodin. 
Osobní konzultace budou probíhat pouze po p�edchozí telefonické/emailové domluv". 

Kontaktní osoby: Marcela Horáková, telefon: 516 775 272, e-mail: horakova@blansko.cz 
 Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, telefon: 516 775 270, 
 e-mail: pskotakova@blansko.cz 



5

�l. 14 
P7ílohy dota5ního programu 

14.1. Vzor žádosti, v�. obsahu jejích p�íloh. 

�l. 15 
Záv�re5ná ustanovení 

15.1. Na poskytnuté dotace dle tohoto dota�ního programu se vztahují pravidla obsažená 
v Koncepci a Metodice. 

15.2. Tento dota�ní program schválila Rada m"sta Blansko na své 43. sch�zi konané dne 
11.10.2016 usnesením �. 6. 

V Blansku dne 12.10.2016 

Mgr. Ivo Polák 
starosta M"sta Blansko 


		2016-10-12T08:28:49+0200
	Blansko




