Město Klášterec nad Ohří
na základě usnesení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č. 141/05/2019
ze dne 20.06.2019 vyhlašuje

Dotační program
„Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2020“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří“
(dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č.
443/16/2016 ze dne 22.09.2016.

Zařazení dotačního programu
Čl. I odst. 2 písm. a) Zásad.

Účel a důvody podpory
Podpora volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2020 se
zaměřením zejména na děti a mládež.
Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti –
alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města
v oblasti sport a volný čas.

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy na úhradu neinvestičních
nákladů (určena pouze na běžné výdaje), a to zejména na:
• úhradu nutných provozních nákladů žadatele (nákup materiálu, energií, služeb),
• opravy a údržbu sportovišť na území města Klášterce nad Ohří neinvestičního
charakteru (Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných
než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde
k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje
fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.),
• pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku prokazatelně sloužícího pro
dotovanou činnost,
• osobní výdaje v souvislosti se zápasy, turnaji apod. (rozhodčí, pořadatelská služba,
zdravotník atd.),
• odměny trenérů, asistentů trenéra a vedoucích družstev pouze dětských a
mládežnických kategorií – měsíční limit na osobu a oddíl je 5.000 Kč, podíl těchto
výdajů je max. 10 % z celkové dotace,
• ostatní náklady na činnost – podíl těchto výdajů je max. 5 % z celkové dotace.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města
4.250.000 Kč

Výše dotace
Minimální výše poskytované dotace není stanovena. Maximální výše poskytované dotace je
90 % celkových uznatelných nákladů. U dotací vyšších než 50.000 Kč musí být minimálně
50 % prokazatelně využito pro děti a mládež.

Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, která působí na území města Klášterce nad Ohří nebo ve
prospěch města Klášterce nad Ohří.

Lhůta pro podání žádosti
Od 02.09.2019 do 15.10.2019 (rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny
městského úřadu).
Maximální počet žádostí na jednoho žadatele je jedna.

Stanovení konzultačního místa na městském úřadu
Městský úřad Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor finanční
kontaktní osoba:
Ing. Martina Kubištová

e-mail: kubistova@muklasterec.cz

telefon: 474 359 628

Kritéria pro hodnocení žádosti
1.
2.
3.

Minimálně 3letá činnost v oblasti podpory.
Realizace aktivit podpořených dotací na území města Klášterce nad Ohří popř. ve
prospěch města Klášterce nad Ohří.
Další podpůrná kritéria:
zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozích období
počet registrovaných členů s přihlédnutím k počtu registrovaných dětí a mládeže
výběr členských příspěvků a jeho výše (popř. vlastní finanční spoluúčast na činnosti)
zapojení a výsledky v soutěžích (okresní, krajské, republikové…), na přehlídkách a
jiných akcích
prezentace města Klášterce nad Ohří na akcích celostátního či mezinárodního
charakteru
jiná podpora činnosti (výpůjčka či zvýhodněný pronájem v prostorách ve vlastnictví
města apod.)
získávání financí z jiných zdrojů (dotace, dary apod.)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Všichni žadatelé budou informování o výsledku dotačního řízení do 31.01.2020.
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Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz příloha) v jednom
vyhotovení a sešité. Bude-li žádost vyplněna ručně, musí být použito hůlkové písmo.
Nečitelná žádost bude vyřazena z hodnocení.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanými přílohami lze
zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Městského úřadu Klášterce nad Ohří
v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT - „Podpora činnosti pro rok 2020“
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
Městský úřad Klášterec nad Ohří
Nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Žádosti se nevracejí.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Pokud bude dotace schválena před 01.01.2020, bude poskytnuta až po předběžné kontrole
vyúčtování dotace z předchozího roku, a to nejpozději do 30 dnů od odevzdání úplného
vyúčtování.
Dotace do 500.000 Kč budou převedeny jednorázově.
Částka nad 500.000 Kč do 1.000.000 Kč bude převedena do 30.04.2020, částka nad
1.000.000 Kč bude převedena do 30.06.2020.

Povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou přílohy specifikované v Zásadách čl. VI odst. 2.
Žádost o dotaci včetně vzoru čestného prohlášení se nachází na webových stránkách města:
http://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace

Termín vyúčtování
Uznatelné náklady jsou od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace poskytovateli v souladu
s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě a v Zásadách nejpozději do 20.01.2021.

Zveřejněno:
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