PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA A ROZVOJ SPORTU VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK
NA ROK 2022“
I. Název dotačního programu
„Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ (dále jen „program“).
II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“), se sídlem
Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643
III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Finanční prostředky mohou být poskytnuty buď na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti žadatelů
nebo na podporu jednorázových sportovních akcí. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na přestupy
a nákupy hráčů, finanční dary, mzdy a odměny hráčů a funkcionářů, výjezdy do zahraničí, organizaci a náklady
letních dětských táborů, organizaci a náklady soustředění hráčů, náborové akce a kempy, jednorázové akce konající
se mimo město (výjimky u specifických sportů budou posuzovány individuálně), opravy a budování sportovišť,
pořízení investic, na pořádání karnevalů, Dnů dětí, Mikuláše, schůzí a komerčních akcí. Použité finanční prostředky
z dotace musí prokazatelně souviset s pravidelným sportováním dětí a mládeže a zdravotně postižených občanů.
IV. Důvody podpory stanoveného účelu:
Cílem je systematická podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity)
sportovních subjektů k vytvoření zázemí a podmínek pro sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů
ve městě Frýdek-Místek za účelem zlepšení fyzické kondice občanů města.
V. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu:
Objem finančních prostředků na podporu a rozvoj sportu dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů ve městě
Frýdek-Místek na rok 2022 je stanoven na 1.710.000 Kč. Poskytnutí dotací a jejich konečná výše jsou podmíněny
schválením finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 zastupitelstvem města.
VI. Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace:
Maximální výše dotace je 250.000 Kč. Hlavním kritériem pro stanovení výše dotace je počet pravidelně sportujících
registrovaných dětí a mládeže (výjimku tvoří zdravotně postižení občané) a doplňujícími kritérii jsou vykázané
sportovní výsledky a finanční náročnost daného sportu.
VII. Okruh způsobilých žadatelů:
Dotační program je určen pouze pro sportovní organizace - zapsané spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné
společnosti, které mají sídlo a působnost na území města a jejichž obsahovou náplní je zajišťování pravidelné
tělovýchovné a sportovní činnosti (včetně hasičského sportu) pro děti a mládež do 19 let a pro zdravotně postižené
občany na území města. O dotaci nemohou žádat politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb.
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a příspěvkové organizace zřízené městem.
VIII. Lhůta pro podání žádosti:
Řádně vyplněná žádost o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto programu se všemi přílohami musí
být doručena osobně nebo poštou na podatelnu Magistrátu města Frýdku-Místku od 1. 12. 2021
do 31.12.2021. Lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě
u poskytovatele poštovních služeb.
IX. Kritéria pro hodnocení žádosti
•
žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,
•
žádost nesmí být podána jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem) nebo být
doručena na jinou adresu,
•
žádost musí být podána v daném termínu pro předložení žádosti,
•
žádost musí být podána na patřičném formuláři, podepsána všemi povinnými osobami a doložena
všemi aktuálními kopiemi povinných příloh,

•
•
•
•

žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti,
žadatel musí mít přecházející dotaci vyúčtovanou v řádném termínu,
žádost nesmí být podána na spolufinancování z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté statutárním
městem Frýdek-Místek,
v případě porušení kritérií bude žádost vyřazena a nebude posuzována.

X. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O všech žádostech rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém zasedání nejpozději do 30. 6. 2022
na základě návrhu sportovní komise Rady města Frýdku-Místku a doporučení Rady města Frýdku-Místku.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
XI. Podmínky pro poskytnutí dotace
Splnění a dodržení všech bodů dotačního titulu. Konkrétní podmínky budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace. Finanční vypořádání dotace musí být provedeno na tiskopise, který je přílohou č. 2 tohoto
programu.
XII. Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen Radou města Frýdku-Místku na její 85. schůzi dne 24. srpna 2021.
Přílohy
Příloha č. 1 - tiskopis žádosti o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – tiskopis vyúčtování dotace
Kontaktní osoba: Jana Čechová, tel. 558609214, e-mail: cechova.jana@frydekmistek.cz, Magistrát města FrýdkuMístku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Příloha č. 1
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA A ROZVOJ SPORTU
VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2022"

OBECNÁ ČÁST
Počet žádostí:

Žádost o dotaci z dotačního programu "Podpora a rozvoj
sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022 "
1.

- celoroční činnost
- jednorázová akce

Základní údaje o žadateli

1.1 Registrační název
(dle stanov, veřejného rejstříku)

1.2 IČ

DIČ

1.3 Organizační forma (zaškrtněte, popř. vypište)
spolek
obecně prospěšná spol.
pobočný spolek
příspěvková organizace
jiná (vypište)
1.4 Adresa sídla (dle stanov, zřizovací listiny apod.)
Ulice a č.p.:
Město:
Telefon/Fax:
Prezentace na internetu - http://
2.

PSČ
E-mail:

Korespondenční adresa (v případě, že je jiná než sídlo organizace)
Jméno:
Ulice a č.p.:
Město:

PSČ

3.

Číslo účtu
u peněžního ústavu

4.

Identifikace osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán
nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci
Počet jmenovaných zástupců požadovaných k zastoupení organizace (dle stanov)

4.1 Jméno, funkce
Telefon/E-mail
4.2 V případě nutnosti zastoupení více statutárními zástupci (dle stanov) vypište dalšího zástupce
Jméno, funkce
Telefon/E-mail
4.3 Údaje o skutečném majiteli žadatele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je-li žadatel
evidující osobou
Doloží se přílohou ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji
4.4 Identifikace osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu
5.

Statutární zástupce (zástupci) potvrzuje správnost uvedených údajů a souhlasí se zveřejněním základních
údajů o organizaci v rámci adresáře zájmových organizací ve F-M a čestně prohlašuje, že jejich organizace
nemá vůči statutárnímu městu Frýdek-Místek nesplněné závazky
Datum
Podpis
Razítko
Seznam povinných příloh: jmenování statutárních zástupců (např. zápis z valné hromady, sněmu, členské schůze apod.)
stanovy
doklad o přidělení IČ (pokud není IČ na stanovách)
smlouva o vedení bankovního účtu
Aktuální přílohy je třeba VŽDY doložit k žádosti!!!

S
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA A ROZVOJ SPORTU
VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2022"

Příloha - CELOROČNÍ ČINNOST
1.

Název organizace:

2.

Celkem reg. členů

2.1 Počet registrovaných dětí a mládeže zapojených do pravidelné celoroční činnosti ve Frýdku-Místku
na které je požadovaná dotace
a) děti do 15 let
b) mládež do 19 let
3.

Počet oddílů/klubů, na které je žádána dotace:

4.

Odůvodnění žádosti:

5.

Předpokládané celkové náklady na činnost v roce 2022:

Kč

Požadovaná částka na celoroční činnost na rok 2022:

Kč

Celkové náklady na celoroční činnost v roce 2021:

Kč

Přidělená dotace městem na celoroční činnost v roce 2021:

Kč

5.1 Účel, na který chce dotaci žadatel použít v roce 2022 (nájmy, materiál,..): náklady celkem

požadovaná dotace
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5.2 Další příjmy na celoroční činnost/zdroje:
název
název
5.3 Doba, v níž má být dosaženo uvedeného účelu
rok 2022
6.

Datum/Razítko/Podpis
statutárního zástupce

rok 2021

předpoklad 2022
Kč

Kč

Kč

Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA A ROZVOJ SPORTU
VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2022"

Příloha - JEDNORÁZOVÁ AKCE
1.

Název organizace:

2.

Název akce:

2.1 Termín konání akce:

Ročník akce:

2.2 Kontaktní osoba, pořadatel akce:

Telefon:

2.3 Místo konání akce:
3.

Předpokl.čas:

Předpokládaný počet aktivně zapojených účastníků akce (soutěžící, …):
Předpokl. počet účastníků:

Z toho:

Celkem účastníků v r. 2021:

a) děti do 15 let
b) mládež od 15 do 19 let
c) ostatní

4.

Popis akce (stručně popište obsah a průběh akce, komu je určená) :

5.

Předpokládané celkové náklady na akci v roce 2022:

Kč

Požadovaná částka na akci v roce 2022:

Kč

Celkové náklady na akci v roce 2021:

Kč

Přidělená dotace městem na akci v roce 2021:
5.3 Účel použití požadované dotace 2022 (nájmy, materiál, … rozepište):

Kč
náklady celkem

požadovaná dotace
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5.4 Další příjmy akce/zdroje:
název
název
název
název
7.

Datum/Razítko/Podpis
statutárního zástupce

rok 2021

předpoklad 2022
Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Příloha č. 2

Vy ú č t o v á n í d o t a c e
Poskytnuto z:

Číslo smlouvy:

Název a adresa příjemce dotace:

IČ:

Plátce DPH

ANO

NE

Uplatněn nárok
na odpočet DPH

ANO

NE

Účel poskytnuté dotace:

Druh dotace:

investiční

neinvestiční

Smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne:
Místo uložení originálů všech účetních dokladů:

Výše poskytnuté dotace:

Kč

Výše čerpání dotace:

Kč

Výše vratky z dotace:

Kč

Jméno a příjmení, telefon, e-mail osoby, která zpracovala vyúčtování:
Datum:

Razítko a podpis:

Kontrolu vyúčtování provedl pověřený zaměstnanec OŠKMaT
(jméno a příjmení):
Závady ve vyúčtování:

nebyly

byly zjištěny viz příloha

Datum:

Razítko a podpis:

Datum:

Podpis příkazce operace:

Statutární město Frýdek-Místek
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Příloha č. 1 - k vyúčtování poskytnuté dotace
Soupis účetních dokladů :
Poř.
č.

Datum
platby

Číslo
účetního
dokladu

1

Podpis statutárního zástupce:

Číslo faktury

Účel platby

Čerpání z
dotace v Kč

