
DOTAČNÍ PROGRAM 

pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro 

přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově  

na období 2015 – 2018 

 

1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel  

1.1.  Název: Poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu  

                                  sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015-2018 (dále jen  

                                  dotační program) 

1.2. Vyhlašovatel: Město Adamov 

 

2. Cíl dotačního programu  

2.1. Cílem dotačního programu je finanční podpora zkvalitňování sportovních 

zařízení a sportovní činnosti  neziskových organizací se sídlem nebo působících 

na území města Adamova, se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, 

mládeže i dospělých do sportu a tělovýchovy 

 

3. Okruh žadatelů  

3.1.            Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být nevládní neziskové organizace se 

sídlem nebo působností v Adamově, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti 

tělovýchovy a sportu.  

 

4. Výše celkové částky určené na dotační program  

4.1. Na dotační program bude z rozpočtu města Adamova vyčleněna každý rok  

 příslušná částka. 

4.1.1 V rozpočtu na rok 2015 částka ve výši 850 000,- Kč, z níž v 1.pololetí 

budemezižadatele rozděleno 400 000,- Kč a  v 2. pololetí 450 000,- Kč.  

4.1.2 V rozpočtu na rok 2016 částka ve výši 900 000,- Kč, z níž v 1. pololetí bude      

mezi žadatele rozděleno 450 000,- Kč a  v 2. pololetí 450 000,- Kč.  



4.1.3 V rozpočtu na rok 2017 částka ve výši 900 000,- Kč, z níž v 1. pololetí bude 

mezi žadatele rozděleno 450 000,- Kč a  v 2. pololetí 450 000,- Kč.  

4.1.4 V rozpočtu na rok 2018 částka ve výši 900 000,- Kč, z níž v 1. pololetí bude 

mezi žadatele rozděleno 450 000,- Kč a  v 2. pololetí 450 000,- Kč.  

 

5. Pravidla pro poskytnutí dotací  

5.1. Dotace bude příjemci poskytnuta po uzavření veřejnoprávní smlouvy o  

                   poskytnutí dotace, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bezhotovostním 

                  převodem na účet příjemce, jednorázovou splátkou. Ve výjimečných případech 

                  ve stejném termínu bude dotace poskytnuta v hotovosti, na pokladně MěÚ.         

 

5.2. Dotace musí být vyčerpána v tom roce, ve kterém byla  příjemci poskytnuta, 

bližší podmínky čerpání dotace, jejího vyúčtování a kontrola budou stanoveny 

ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

5.3. Dotace musí být použita na neinvestiční výdaje spojené s činností sportovní 

organizace.  

 

5.4. Za uznatelné výdaje nelze považovat: finanční dary, dotace jiným právnickým 

nebo fyzickým osobám, úhradu leasingu, krytí půjček, bankovní poplatky, 

daně. 

 

5.5. Konkrétní výdaje, které je možno hradit z dotace, příp. jejich výši, může 

poskytovatel specifikovat ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

 5.6.              Poskytovatel dotace je povinen předat příjemci dotace přístupová hesla   

                      pro možnost vkládání sportovních příspěvků (pozvánky na akce, výsledky,      

                      apod.) na webové stránky města, popřípadě infokanál. 

 

       5.7.            Příjemce dotace se zavazuje účastnit v každém pololetí, kdy mu byla  

 vyplacena dotace, činností směřujících ke zlepšení vzhledu města. Předseda  

  sportovní komise v součinnosti s předsedou Komise Projektu Zdravé město  

   Adamov a místní Agendy 21 vypíše v každém pololetí jeden termín pro tyto  

   činnosti. O tomto termínu bude informovat všechny příjemce dotací nejméně  

      jeden měsíc předem. 

 

 

 

 



6. Pravidla pro předkládání žádosti 

6.1.            Písemné žádosti o poskytnutí dotace na daný rok se podávají v roce, v němž                                                                       

              mají být dotace poskytnuty. Žádosti o dotace nejsou převáděny do roku  

  následujícího.        

      6.2.  Žádosti se podávají v termínech dále uvedených,  pro jednotlivá pololetí roku 

      6.2.1. ve lhůtě od 1. 1. do 31. 1. na 1. pololetí daného kalendářního roku, v němž má 

být dotace poskytnuta 

     6.2.2. ve lhůtě od 1. 7. do 31. 7. na 2. pololetí daného kalendářního roku, v němž má 

být dotace poskytnuta    

  6.3. Formulář žádosti tvoří jednu z příloh dotačního programu.  Žadatel si formulář  

žádosti vytiskne z internetových stránek Města Adamova, vyplní a včetně 

příloh ve stanovené lhůtě odešle nebo předá osobně poskytovateli.  

  6.4.              Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu v Adamově, ul. Pod Horkou 2.  

  6.5. Přílohy k žádosti: 

  6.5.1. seznamy členů družstev v rámci oddílu s odevzdanými členskými příspěvky za 

předcházející období nebo předcházející kalendářní rok, včetně uvedení jména 

trenérů, cvičitelů, instruktorů, asistentů a vedoucích družstev s uvedením 

licence dané osoby 

  6.5.2. seznam členů výboru oddílu s uvedením kontaktu na zástupce  

  6.5.3. seznam minimálního počtu pořadatelů v případě pořádání mistrovských 

soutěží dle nařízení jednotlivých svazů (soutěžní řády, směrnice apod.) 

  6.5.4.  seznam pořádaných sportovních akcí za ukončené pololetí předcházející datu 

podání žádosti  

6.5.5. fotokopie platných stanov či jiné zákonem stanovené evidence 

6.5.6. doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce 

6.5.7. fotokopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu  

6.5.8. přílohy dle bodů 6.5.5., 6.5.6. a 6.5.7. budou předloženy pouze v případě první 

žádosti o dotaci z dotačního programu, u žádostí o dotaci na další období,resp. 

pololetí daných let, mohou být nahrazeny čestným prohlášením o tom, že 

nedošlo v uvedených již jednou předložených přílohách ke změnám. Toto 

čestné prohlášení bude součástí žádosti o dotaci. 



6.5.9. přílohy dle bodů 6.5.5., 6.5.6. a 6.5.7. musí být přiloženy k žádosti o dotaci 

z dotačního programu při každé změně stanov, statutárního zástupce či změně 

čísla běžného účtu 

6.6.               Každý žadatel může podat pouze jednu žádost na pololetí daného  

kalendářního roku. 

 

7. Kritéria pro hodnocení žádosti  

7.1. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami, které  

                      jsou v souladu s dotačním programem, podané ve lhůtě pro  

                      podávání žádostí.  

 

     7.2.               Hodnotícím kritériem pro vyhodnocení žádostí jsou skutečnosti ukončeného                     

  pololetí přecházejícího datu podání žádosti.   

 

7.3.  Žádosti korektní po formální a obsahové stránce budou dále  hodnoceny dle  

                      kritérií uvedených v příloze č. 1 tohoto dotačního programu. Kritéria:   

 

7.3.1.        Členská základna 

                    Bodově upřednostňuje zapojení mládeže do sportovního života (koeficienty   

                    2,5 – mládež startující v dlouhodobých soutěžích, 1,5 – mládež bez účasti  

 v dlouhodobých  soutěžích) oproti dospělým sportovcům(koeficienty 1,0 nebo 

0,5), přičemž budou hodnoceny pouze osoby s odevzdanými členskými 

příspěvky v minimální výši: mládež a senioři Kč 100,-/1 rok a dospělí Kč 200,-/ 

1 rok. 

 

7.3.2.        Trenéři, cvičitelé, instruktoři a vedoucí družstev 

                           Zahrnuto do bodového hodnocení z důvodu obnovování trenérských licencí,  

                           nákupu odborné literatury, účasti na seminářích za účelem zkvalitnění práce,  

                           především s mládeží: zahrnuto do bodového hodnocení pro možnost  

                           organizace sportovního života v  rámci daného družstva, oddílu. 

 

7.3.3.       Výbor, pořadatelský klub 

                          Zařazeno do bodového systému z hlediska organizace chodu klubu a nákladů  

                           s tím spojených. 

 

7.3.4.  Každá fyzická osoba může být bodově hodnocena pouze v jedné funkci, nelze 

u jedné osoby kumulováním funkcí navyšovat bodové hodnocení žadatele  

(např. trenér, výbor, pořadatel)  

  



 

7.3.5.  Činnost klubu, jednoty, oddílu (sportovní organizace) 

  Vyšší koeficienty motivují jednoty a kluby pořádat mimořádné sportovní akce  

na území města (nepočítají se dlouhodobé soutěže), možnost spolupráce  

                           s Městem Adamov a Městským úřadem Adamov. 

                           Sportovní akce: turnaje a sportovní soutěže pro registrované i neregistrované  

                           občany. Dělí se dle počtu účastníků.     

 

 

8.  Průběh dotačního řízení  

 

8.1.  Předseda sportovní komise zkontroluje žádosti a zpracuje celkové bodové  

hodnocení ze získaných informací uvedených v jednotlivých žádostech,  

 a to dle přílohy č. 1  tohoto dotačního programu. 

 

     8.2.  Předseda sportovní komise je oprávněn požadovat po žadateli dotace  

                          upřesnění údajů uvedených v žádosti.  

 

    8.3.  Předseda sportovní komise  informuje žadatele dotace o konečné sumaci  

                          bodového ohodnocení v termínech dále uvedených:  

 

8.3.1. do 15. 2. na 1. pololetí daného kalendářního roku 

 

    8.3.2.            do 15. 8. na 2. pololetí daného kalendářního roku 

 

    8.4.               Předseda sportovní komise předá vedoucímu ekonomického odboru  

                          odsouhlasené bodové ohodnocení, na jehož základě jsou připraveny návrhy  

                          dotačních smluv, s příslušnou výší dotace, vycházející z poměru získaných  

                          bodů k celkové částce určené na dotační program, dle čl. 4.  

 

8.5. Ekonomický odbor předloží návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací    

                      Radě města Adamova v termínech dále uvedených:  

 

    8.5.1.    do 28. 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na 1. pololetí daného  

                          kalendářního roku          

 

    8.5.2.            do 31. 8. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na 2. pololetí daného  

                          kalendářního roku  

 

    8.6.   O poskytnutí dotací (včetně jejich výše) rozhodne Zastupitelstvo města  

                          Adamova, následně po jejich projednání v Radě města Adamova, ve lhůtách: 



 

8.6.1 u  žádostí podaných dle bodu 6.2.1. v termínu do 31.3. daného kalendářního 

roku  

 

8.6.2 u žádosti podaných dle bodu 6.2.2. v termínu do 30.9. daného kalendářního 

roku 

 

    8.7.               S úspěšnými  žadateli uzavře Město Adamov veřejnoprávní smlouvy o  

                          poskytnutí dotací z rozpočtu Města Adamova.   

 

 

9.   Závěrečná a zrušovací ustanovení  

9.1. Tento dotační program schválilo Zastupitelstvo města Adamova na svém 5. 

zasedání konaném dne 29. 4. 2015 

 

9.2. Nedílnou součástí Programu jsou přílohy:  

9.2.1 Příloha č. 1 - Bodové hodnocení 

9.2.2 Příloha č. 2 – Žádost o dotaci 

9.3. Tento Program ruší Pravidla pro udělování finančních dotací pro přímou              

podporu sportu a tělovýchovy v Adamově ze dne 24.4.2008, ve znění Dodatku 

č. 1 ze dne 1.1.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 2.2011. 

 

10.  Platnost a účinnost 

10.1. Tento Program je platný a účinný dnem schválení, tj. 29. 4.2015. 

10.2. Program bude zveřejněn na úřední desce Města Adamova způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ode dne uvedeného v bodu 10.1. do konce jeho 

platnosti a účinnosti, tj. do 31. 10. 2018. 

 

 

 

      ………………………………………………..                              ……………………………………………… 

                            Jiří Němec       Bc. Roman Pilát, MBA 

                         místostarosta      starosta   

 



       Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu            

                            sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015-2018  

                                         Příloha č. 2 – Žádost o dotaci 

Žadatel o dotaci  

Název     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Právní forma  ………………………………………………………………………..   IČ ………………………………………….. 

Plátce/neplátce DPH  ……………………………………………………………   DIČ ………………………………………… 

Sídlo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………. Telefonní spojení ………………………………………….. 

Bankovní spojení  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoby s podílem v této právnické osobě ………………………………………………………………………………… 

Osoby v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bodové hodnocenícelkem ……..……………Z toho vyplývající požadovaná částka dotace (vyplní 

poskytovatel dotace po výpočtu poměru získaných bodů k celkové částce v rozpočtu určené na 

dotační program pro dané období) ..……………………………………………………………………….………………. 

Konkrétní účel, na který žadatel chce dotaci použít ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přehled plánovaných akcí ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doba, v níž má být dosaženo účelu …………………………………………………………………………………………. 

Seznam příloh žádosti (povinné přílohy jsou specifikovány v dotačním programu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Údaje za sledované období:     

Údaje předkládá: 
 

  

Text bodového hodnocení Koeficient Získané 

    body 

      

Členská základna     

Mládež do věku 18 let-pravidelné soutěže 2,5   

Mládež do věku 18 let-nepravidelné soutěže 1,5   

Dospělí-pravidelné soutěže 1,0   

Dospělí-nepravidelné soutěže 0,5   

Trenéři, cvičitelé, instruktoři, ved.družstev     

Trenéři  1,0   

Cvičitelé 1,0   

Výbor     

Výbor klubu, jednoty, oddílu 0,5   

Pořadatelský klub     

Pořadatelský  klub pro dlouhodobé soutěže 0,5   

Činnost klubu, jednoty, oddílu     

Sportovní akce pro mládež:     

do 20 účastníků 2,0   

21 - 40 účastníků 5,0   

41 - 60 účastníků 5,5   

61 - 80 účastníků 6,0   

81 - 100 účastníků 6,5   

nad 100 účastníků 7,0   

Sportovní akce pro dospělé:     

do 20 účastníků 1,0   

21 - 40 účastníků 3,0   

41 - 60 účastníků 3,5   

61 - 80 účastníků 4,0   

81 - 100 účastníků 4,5   

nad 100 účastníků 5,0   

Celkem bodové hodnocení     

 

Den vyhotovení žádosti …………………………………………………………………………………… 

 

Podpis osoby zastupující žadatele ……………………………………………………………………. 



Prohlášení žadatele 

(přikládá se pouze v případě žádostí, které neobsahují přílohy uvedené v bodech 6.5.5., 

6.5.6. a 6.5.7. dotačního programu) 

Prohlašuji, že  

a) fotokopie platných stanov či jiné zákonem stanovené evidence 

b) doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce 

c) fotokopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu  

jsem již doložil spolu s žádostí o první dotaci z uvedeného dotačního programu 

a že v uvedených již jednou předložených přílohách nedošlo ke změnám.  

 

 

 

 

V ……………………………………………… Dne ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Podpis osoby zastupující žadatele …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


