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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1. Účelem této metodiky je stanovit přesně daný postup při poskytování účelových dotací
poskytovaných z rozpočtu města Blansko za účelem podpory tělovýchovných a sportovních
aktivit. Metodika je prováděcím dokumentem Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na
léta 2016–2023 verze č. 3 schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 5. zasedání
konaném dne 10.09.2019 usnesením č. 25 (dále jen „Koncepce“) a vychází plně z jejích
principů.
1.2. Podle této metodiky postupuje zejména Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor ŠKOL“), v jehož kompetenci je mj. péče o podporu
sportovních a tělovýchovných aktivit ve městě.
1.3. Dotace se podle této metodiky poskytují na klíčové aktivity definované v Koncepci v 1. pilíři –
pronájmy sportovišť, provoz sportovišť, startovné na soutěžích, odměny trenérům, odměny
rozhodčím, materiálně-technické zabezpečení sportovní činnosti a dopravné, financování
sportovních akcí a soutěží.
1.4. Na přiznání dotace není právní nárok.
1.5. Žadatel, který se stane příjemcem dotace od města Blansko, je povinen uvádět na příslušných
místech (propagační materiály, plakáty, pozvánky apod.) slogan „Činnost/akci spolufinancuje +
logo města“, v případě malých propagačních materiálů pouze samostatně logo města.
1.6. V případě, že žadatel uvede do žádosti o dotaci nepravdivé nebo neúplné informace nebo
v řádném termínu nedoloží všechny požadované doklady, bude z dotačního řízení vyřazen.
1.7. Město Blansko si vyhrazuje právo prověřit pravdivost podkladů poskytnutých žadatelem.
Příjemce dotace je povinen umožnit městu Blansko kontrolu dokumentace související
s čerpáním dotace, a to především přístup do účetnictví příjemce a dokladů prokazujících stav
členské základny. V případě zjištění nesrovnalostí v primární dokumentaci příjemce
a podkladech předkládaných příjemcem dotace poskytovateli dotace, bude město Blansko
požadovat vrácení celé, popř. poměrné části dotace zpět.
Čl. 2
Finanční zdroje
2.1. Finančním zdrojem jsou finanční prostředky schválené Zastupitelstvem města Blansko na
příslušný kalendářní rok.
Čl. 3
Obecné podmínky poskytování dotace
3.1. Cílovou skupinou jsou právnické osoby – zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace
(s výjimkou příspěvkových organizací), které realizují sportovní činnost ve městě Blansko nebo
v částech města a na území města mají sídlo (dále jen „sportovní subjekty“).
3.2. Podle Koncepce lze dotaci čerpat a využít pouze na úhradu pronájmů sportovišť, provoz
sportovišť, startovné na soutěžích, odměny trenérům, odměny rozhodčím, materiálnětechnické zabezpečení sportovní činnosti a dopravné, financování sportovních akcí a soutěží.
3.3. Podle Koncepce nelze dotaci použít na jiné provozní výdaje sportovního subjektu než ty
uvedené v odst. 3.2.
3.4. Oprávněnými žadateli jsou sportovní subjekty, které vykazují pravidelnou organizovanou
sportovní činnost a jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a provozovatel sportovišť
v majetku města.
3.5. Žadatel o dotaci musí mít vůči poskytovateli dotace a jím zřízeným a založeným právnickým
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osobám řádně vypořádány veškeré finanční závazky.
3.6. V případě, že žadatel o dotaci zastřešuje více sportovních oddílů, je dotace poskytována
žadateli jako celku.
3.7. V případě dospělých sportujících je podle Koncepce v rámci 3. složky 1. pilíře podporován
pouze výkonnostní sport – do vzorce pro výpočet nároku na dotaci jsou zahrnuty pouze ty
dospělé sportující osoby, které se v rámci svého působení ve sportovním subjektu závodně
účastní zastřešujícím svazem organizovaných sportovních soutěží.
3.8. V případě věkově smíšených sportovních subjektů, které nesplní podmínky pro získání dotace
na dospělé sportovce, bude podpora poskytnuta pouze těm sportovním subjektům, které mají
v členské základně alespoň 5 dětí.
3.9. V případě sportovců mladších 18 let jsou do vzorce pro výpočet nároku na dotaci zahrnuti
pouze sportovci od 4 let věku včetně.
3.10. Sportovní subjekty pracující výhradně s cílovou skupinou mladší 18 let budou do dotačního
systému zařazeni pouze v případě, že již zajišťují nebo jsou organizačně schopni zajišťovat
kontinuální přípravu mladých sportovců napříč různými věkovými dětskými a mládežnickými
kategoriemi do doby, než tito v rámci daného sportovního odvětví dospějí do kategorie
dospělých sportujících nebo dovrší alespoň 15 let věku.
3.11. Žadatel o dotaci musí v termínu stanoveném dotačním programem podat prostřednictvím
elektronického formuláře řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace, kterou je následně
v nezměněné podobě povinen v listinné formě, opatřenou podpisem oprávněné osoby
a doloženou všemi povinnými přílohami doručit na odbor ŠKOL. Žádost se všemi povinnými
přílohami musí být pevně svázaná v jeden dokument.
3.12. V případě nepravdivě uvedených informací v žádosti nebo jejích přílohách a v případě
nepodání shodných žádostí v tištěné a elektronické podobě bude žadatel o dotaci navržen
příslušným orgánům k vyřazení z okruhu oprávněných uchazečů.
3.13. Předpokladem poskytnutí dotace je správné a ve stanoveném termínu předložené vyúčtování
prostředků poskytnutých subjektu v předchozích letech.
Čl. 4
Určování výše dotace
4.1. Odbor ŠKOL na základě obdržených žádostí o poskytnutí dotace provede sumář požadavků
a následné výpočty.
4.2. V souladu s Koncepcí je dotace poskytována do:
a) výše 65 % z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v 1. pilíři a současně
maximálně do výše požadavku žadatele uvedeného v žádosti v případě 1. složky,
b) maximální výše 10 % z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v 1. pilíři
a současně max. do výše 70 % uznatelných provozních nákladů ponížených o odpisy
a maximálně do výše požadavku žadatele uvedeného v žádosti v případě 2. složky,
c) výše 70 % z celkových předpokládaných nákladů subjektu na projekt za celý sportovní
subjekt ponížených o odpisy a ponížených o provozní náklady v případě, že žadatel podal
současně žádost také v rámci 2. složky, a současně maximálně do výše požadavku
žadatele uvedeného v žádosti v případě 3. složky. Dotace pro jednoho žadatele se však
poskytuje v rámci této složky max. do výše 400.000 Kč.
V případě, že celkové náklady projektu budou nižší, než byly uvedeny v žádosti, je příjemce
dotace povinen vrátit poskytovateli dotace odpovídající část dotace zpět tak, aby konečný podíl
dotace na celkových nákladech nepřesáhl 70 % podíl dotace na celkových nákladech na
projekt dle ustanovení bodu 4.2.
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4.3. Pro výpočet výše dotace se podle Koncepce použijí tyto vzorce:
Vzorec pro výpočet 2. složka:
CS
 [NSi + NSMi]

Di = n

∑ (NSi  NSMi)
i=1
CS – celková alokovaná suma
Di – dotace pro daný subjekt
NSi – koeficient nákladovosti konkrétního sportoviště
NSMi – koeficient nákladovosti srovnatelného sportoviště v majetku města
n – celkový počet žadatelů
i - konkrétní subjekt
Finanční nákladovost provozu daného sportoviště a finanční nákladovost provozu
srovnatelného nebo nejvíce podobného sportoviště v majetku města se určí tak, že provozní
náklady ponížené o odpisy předložené žadatelem a provozovatelem sportovišť v majetku
města se zaokrouhlí na celé statisíce, přičemž 100.000 Kč = koeficient nákladovosti 1, 200.000
Kč = koeficient nákladovosti 2, atd. Žadatel o dotaci předloží kromě předpokládaných nákladů
na provoz v roce uvažovaného čerpání dotace také výši provozních nákladů za uplynulý
kalendářní rok.
Vzorec pro výpočet 3. složka:
CS
 [NAi  (2,5PČMi + PČDi)]

Di = n

∑ NAi  (2,5PČMi + PČDi)
i=1
CS – celková alokovaná suma
Di – dotace pro daný oddíl/subjekt
NAi – nákladovost sportu
PČMi – počet mlád. členů oddílu
PČDi – počet dospělých členů oddílu
n – celkový počet oddílů
i - konkrétní oddíl
V případě sportovního subjektu složeného z více oddílů, se celková výše dotace pro sportovní
subjekt vypočte jako součet dle vzorce vypočtených dotací pro jednotlivé oddíly.
Nákladovost sportu vychází z Bodového ohodnocení ekonomické náročnosti sportů
vypracovaného Českou unií sportu. V případě, že žadatelovo sportovní odvětví v tabulce není
uvedeno, je tento sport bodově zařazen pod obsahově nejblíže podobný sport.
Výpočty dle vzorců a redukčních hranic probíhají opakovaně do doby vyčerpání alokovaných
finančních prostředků, přičemž žadatelé, kterým již byla na základě uzavřeného kola výpočtu
přidělena jimi požadovaná výše dotace, nejsou do následujících kol výpočtů zahrnováni.
V případě, že budou uspokojeny požadavky všech žadatelů a v systému zůstanou
nevyčerpané finanční prostředky, nebudou již tyto dále v rámci 1. pilíře rozdělovány.
4.6. Dotace se poskytuje v celých tisícikorunách, přičemž minimální výše požadované a přidělené
dotace v součtu za 2. a 3. složku činí 10.000 Kč Žadatelé o dotaci, kterým výpočet dle vzorců
navrhne v součtu částku nižší, budou dotčeným orgánům navrženy k vyřazení z dotačního
řízení.
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V případě vypočtení výše dotace na koruny se konečná výše poskytnuté dotace zaokrouhlí na
celé tisícikokoruny směrem dolů.
Čl. 5
Postup při schvalování návrhu dotace
5.1. Odbor ŠKOL zpracuje a vyhodnotí jednotlivé žádosti a připraví písemný návrh na rozdělení
dotací, který společně s vyjádřením Komise sportovní předloží k projednání Radě města
Blansko.
5.2. O poskytnutí dotace rozhoduje orgán města příslušný podle zákona o obcích, tj. rada nebo
zastupitelstvo města.
5.3. Odbor ŠKOL emailem informuje žadatele o schválení/neschválení dotace.
5.4. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, a to na období
jednoho kalendářního roku.
Čl. 6
Vyúčtování dotace
6.1. Vyúčtování dotace tvoří součást Závěrečné zprávy projektu. Závěrečnou zprávu projektu spolu
s vyúčtováním dotace doručí příjemce v písemné podobě na odbor ŠKOL nejpozději do 31.
března následujícího kalendářního roku.
6.2. Vyúčtování dotace se odevzdává písemně na předepsaném formuláři, a to včetně veškerých
dokladů, které prokazatelně vypovídají o účelu, na který byly poskytnuté finanční prostředky
použity.
6.3. Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději ke dni předložení vyúčtování.
Pokud dojde k přečerpání stanovené procentuální výše dotace vzhledem k celkovým nákladům
projektu ponížených o odpisy, je příjemce povinen příslušný rozdíl vrátit nejpozději ke dni
předložení vyúčtování.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
7.1. Tato metodika verze č. 3 byla schválena Zastupitelstvem města Blansko usnesením č. 25 na
jeho 5. zasedání konaném dne 10.09.2019.
7.2. Tato metodika nabývá účinnosti dne 11.09.2019.
V Blansku dne 17.09.2019

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko
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