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GRANTOVÝ PROGRAM 

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 
 

pro oblast 
 

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - 
 PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

 
pro rok 2018 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 

1.1. Tento grantový program je vyhlašován pro podporu pravidelných sportovních a 
volnočasových aktivit ve městě Bystřici nad Pernštejnem. 

 
Článek 2 

Účel, na který mohou být pen ěžní prost ředky poskytnuty 
 

2.1. Podpora základní činnosti a provozu  subjektů v oblastech sportu, tělovýchovy a 
volnočasových aktivit a zkvalitňování těchto aktivit ve městě. 

2.2. Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit obyvatel města. 
2.3. Navázání na sportovní tradice ve městě. 
2.4. Prezentace města mimo jeho území. 
 

Článek 3 
Důvody podpory stanoveného ú čelu 

 
3.1. Důvodem podpory poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl Města Bystřice 

nad Pernštejnem na spolufinancování sportovních činností a volnočasových aktivit 
zejména mládeže a mládežnických družstev. 

 
Článek 4 

Celkový objem finan čních prost ředků 
 

4.1. Celkový objem finančních prostředků určených na dotace dle dotačního programu 
schvaluje v rozpočtu v každém příslušném kalendářním roce Zastupitelstvo města 
Bystřice nad Pernštejnem. 

 
Článek 5 

Okruh zp ůsobilých žadatel ů 
 

5.1. NNO působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volnočasových aktivit se sídlem 
v Bystřici nad Pernštejnem. 



5.2. Fyzická osoba vlastnící oprávnění podnikat ve sportovní činnosti a volnočasových 
aktivitách s bydlištěm v Bystřici nad Pernštejnem.. 

 
Článek 6 

Lhůta pro podání žádosti 
 

6.1. Žádost lze podat pouze na projekt realizovaný v období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  
6.2. Žádosti se podávají pouze písemně v jednom písemném vyhotovení na předepsaném 

formuláři a elektronicky mailem ve formátu doc., případně pdf, a to ve lhůtě od 15.1.2018 
do 31.1.2018  prostřednictvím podatelny MěÚ Bystřice nad Pernštejnem nebo poštou na 
adrese MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem. Ke 
splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou MěÚ k poštovní 
přepravě v poslední den lhůty. 

6.3. Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené takto: 
Fond města Bystřice nad Pernštejnem, Grantový program Sportovní a volnočasové 
aktivity 2018– pravidelné aktivity, Neotvírat! 

6.4. Žadatel smí předložit v rámci podporované oblasti max. 1 žádost. V případě podání více 
žádostí jedním žadatelem nebude k těmto žádostem dále přihlíženo a dotace na projekty 
v uvedených žádostech nebude poskytnuta. 

 
Článek 7 

Kritéria pro podání žádosti 
 
7.1.Základní kritéria -  splnění všech základních kritérií je podmínkou pro přijetí žádosti: 

 
a) soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem 

b) řádně a včas podaná žádost včetně příloh 

c) žádost musí být podepsána statutárním zástupcem 

d) řádně odůvodněný rozpočet projektu v souladu s hospodárností vynaložených 
prostředků 

e) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy 

 
7.2.Specifická kritéria 
 

a) členská základna 
Položka, jejímž základem je skutečná členská základna organizace evidovaná k poslednímu 
dni předcházejícího roku. Je dělena na mládež do 19 let a dospělé a dále do třech kategorií. 
Každé kategorii je přiřazen koeficient. O zařazení do kategorie rozhoduje komise sportu a 
mládeže. 
 
Mládež do 19 let: 
Kategorie I - sporty s účastí v dlouhodobých soutěžích, započítávají se pouze registrovaní, 

- např.  fotbal, florbal, tenis, basketbal,… 
- koeficient 13. 

Kategorie II - sporty  účastnící se nepravidelných oficiálních soutěží či turnajů, 
- např. aerobik, požární sport, judo, šerm, kulturistika, střelba,… 
- koeficient 5. 

Kategorie III - sporty, které se neúčastní oficiálních soutěží a volnočasové aktivity, 
- např. cvičení všestrannosti, volnočasové aktivity, lezectví, … 
- koeficient 1. 



Dospělí 
Kategorie I - sporty s účastí v dlouhodobých soutěží, započítávají se pouze registrovaní, 

- např. fotbal, florbal, tenis, házená,…  
- koeficient 8. 

Kategorie II - sporty  účastnící se nepravidelných oficiálních soutěží či turnajů, 
- např. aerobik, šerm, kulturistika,  nohejbal, stolní tenis, šipky, bowling,… 
- koeficient 4. 

Kategorie III - sporty, které se neúčastní oficiálních soutěží a volnočasové aktivity, 
- např. cvičení všestrannosti, volnočasové aktivity, lezectví,… 
 - koeficient 0. 

Položka „členská základna“ se vypočte tak, že se počet členů vynásobí koeficientem příslušné 
kategorie, tento součin se nazývá „osobohodinou“, který se dále vynásobí „koeficientem 
osobohodiny“. 
„Koeficient osobohodiny“ se vypočítá tak, že se z celkové položky grantu sportovních a 
volnočasových aktivit odečte celková částka „majetek“ a celková částka „nájem“ a podělí se 
celkovým počtem „osobohodin“. 
 

b) majetek  
Je položka, která vychází z majetku, které mají jednotlivé organizace buď ve svém vlastnictví 
nebo správě. S tím jsou spojeny náklady na údržbu, opravy a energie. 
Majetek je rozdělen opět do třech kategorií, přičemž se rozděluje 200 tis. K č, z toho 150 tis. 
Kč na kategorii I, 50 tis. Kč na kategorii II a 0 na kategorii III. Částka 200 tis. Kč byla odečtena 
z celkové částky na grant – tedy 1,5 mil. Kč. 
Kategorie I - nemovitosti staré nebo s nákladnou režií, 

- sokolovna, fotbalová hřiště, 
- celková částka 150 tis. Kč. 

Kategorie II - nemovitosti středně udržované se středně velkou režií, 
  - orlovna, tenisové kurty, junácká bouda, střelnice, 
  - celková částka 50 tis. Kč. 
Kategorie III - nemovitosti nové s možností velkého komerčního využití, 

                  - tenisová hala, 
                  - celková částka 0 tis. Kč. 

       
       c) nájem  
Je položka, která vychází z potřeb organizací, které nemají vlastní sportoviště, nebo část 
přípravy probíhá v nájemních prostorách.  
Položka „nájem“ je vypočítána tak, že celková částka za nájem organizace za předchozí rok 
uvedená v žádosti je dělena dvěma. Tato položka se nevztahuje na kategorie „Dospělí II, III.  
V případě velkého plánovaného nárůstu nájmu proti minulému roku (nová družstva, rozšíření 
činnosti, atd.) je možné jej ve výši jedné poloviny předpokládané částky v žádosti uvést, 
uvedenou částku je nutné věrohodně zdůvodnit, jinak komise může položku vyřadit.   

 
Článek 8 

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti 
 

8.1. O poskytnutí dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení). 

8.2. Jako podpůrné stanovisko bude vyžádáno rozhodnutí  Komise sportu a mládeže Rady 
města Bystřice nad Pernštejnem.  

8.3. O žádosti bude rozhodnuto do 60 dnů po uplynutí posledního dne jednotlivých 
stanovených lhůt uvedených v čl. 6.2.. 

 
 



Článek 9 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

 
9.1. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po 

lhůtě splatnosti ve vztahu k Městu Bystřice nad Pernštejnem samosprávného celku, a dále 
žadatelům, kteří nejsou v likvidaci, a vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Tato skutečnost musí 
být deklarována formou čestného prohlášení v žádosti. 

9.2. Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů na realizaci projektu. Čerpáním 
dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem 
finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem. 

9.3. Žadatel nemůže uplatnit žádost ve vyhlášeném grantovém programu a současně 
v rozpočtu města na totožnou akci. 

9.4. Souběh podpory z Fondu města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo 
jiných fondů se nevylučuje. 

 
Článek 10 

Způsobilé a nezp ůsobilé výdaje 
 

10.1. V rámci programu mohou být financovány z podpory města pouze  náklady 
prokazatelně související s projektem (způsobilé výdaje), např.: 
– materiálové náklady včetně nákupu drobných cen a odměn  
– služby / technické zajištění  
– pronájmy ploch a objektů 
– cestovné, odměny, doprava a ubytování rozhodčích a aktérů souvisejících s 
projektem 
– tiskové materiály a grafické služby 
– publicita / propagace projektu. 

 
10.2. Nezpůsobilými výdaji jsou zejména: 

– mzdové náklady pracovníků žadatele 
- odměny za práci trenérů 
– občerstvení a stravování žadatele 
– dary, finanční odměny 
– nákup oblečení, majetku, spotřebního materiálu, který nesouvisí bezprostředně s 
činností 
– daně 
– úhrada úvěrů, půjček. 
 

 
Článek 11 

Administrátor odpov ědný za realizaci dota čního programu 
 

Administrátorem odpovědným za realizaci dotačního programu je Ing. Blanka Svobodová,  tel.: 
566590355, e-mail: blanka.svobodova@bystricenp.cz.  
 
 

Článek 12 
Přílohy dota čního programu 

 
1. Formulář „Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu 

města Bystřice nad Pernštejnem 2018“. 



2. Formulář „Závěrečná zpráva o vyúčtování poskytnuté dotace 
 

 
Článek 13 
Publicita 

 
Příjemce podpory je povinen na všech materiálech týkajících se podpořeného projektu uvádět 
Sponzorský vzkaz města v grafickém provedení, které bude přílohou veřejnoprávní smlouvy. 
 

 
 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Předložené žádosti o poskytnutí příspěvku se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se 

nevracejí. 
 
14.2. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat. 
14.3.Tento dotační program vyhlásila Rada města Bystřice nad Pernštejnem na své schůzi 
konané dne 12.12.2017. 
 
 

 

 

 
 

…………………………………………… 
Ing. Karel Pačiska 

starosta Města Bystřice n. P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


