Program č. 2/2018 - Podpora sportovních organizací
Výzva k podávání žádostí v rámci programu č. 2/2018 na podporu sportovních organizací na
období 2018.
Hlavní cíl programu: podpora činnosti sportovních organizací a jednotlivců působících ve
městě Jirkov
Oblast podpory programu: sportovní a tělovýchovné organizace a jednotlivci působící ve
městě Jirkov
Cíl podpory programu: podporovat činnost a rozvoj sportovních a tělovýchovných
organizací a jednotlivců ve městě Jirkov
Forma podpory programu: podpora je poskytována ve formě nevratné přímé finanční
pomoci (dotace)
Okruh způsobilých žadatelů: o dotaci mohou požádat sportovní organizace prostřednictvím
svých statutárních zástupců. V případě jednotlivců tyto osoby osobně (po dosažení 18 let)
nebo prostřednictvím svých trenérů či oprávněných zástupců.
Objem prostředků vyhrazených na daný program: 2 300 000 Kč
Maximální výše v jednotlivém případě: 800 000 Kč
Účel využití finančních prostředků programu: finanční prostředky lze využít např. na
běžnou údržbu objektů, pronájem prostor potřebných k zajištění činnosti, technické
zabezpečení turnajů, zajištění cen pro soutěže (odměny soutěžících), dopravu na soutěže a
turnaje, nákup spotřebního a sportovního materiálu, úhradu spotřebovaných energií
souvisejících s činností sportovní organizace.
Kritéria poskytnutí programu: Při přidělování finančních prostředků programu se přihlíží
k těmto kritériím:
a) celkový počet registrovaných, v soutěžích aktivně zapojených sportovců, s důrazem
k počtu registrovaných a v soutěžích aktivně zapojených dětí a mládeže,
b) dosahované výsledky v mistrovských soutěžích a stupeň těchto soutěží (celkové umístění,
stupeň – okresní, krajský, oblastní apod.),
c) prezentace města při soutěžních vystoupeních (podmínkou k přiznání dotace od 1. 1. 2015
je, aby v ústředním názvu místní sportovní organizace bylo uváděno město Jirkov),
d) přehled výše členských a účelových příspěvků, kterými se sportovci podílejí na činnosti
organizace,
e) forma podpory, která je sportovní organizaci jiným způsobem městem poskytována
(bezplatný či zvýhodněný pronájem v prostorách ve vlastnictví města apod.).
Náležitosti žádosti o poskytnutí programu: žádost musí být podána na standardním
formuláři (k vyzvednutí na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti a na webových
stránkách města Jirkov) a musí obsahovat povinné přílohy:
a) kopii registrace žadatele (výpis z obchodního rejstříku, registračního listu, potvrzených
stanov MV apod.),

b) čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči městu Jirkov a jeho organizacím,
c) čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči státu (FÜ, sociální správě
(OSSZ), zdravotním pojišťovnám a Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
d) doklad o zřízeném bankovním účtu organizace,
e) doklad o tom (usnesení, zápis), že každá dotace, poskytnutá městem v předchozím ročním
období, prošla rozpočtem příslušné sportovní organizace, a že tento rozpočet byl schválen
jejím nejvyšším orgánem dle svých stanov,
f) výkaz zisku a ztrát za předchozí rok.
O poskytnutí dotace rozhoduje:
a) rada města v případě poskytnutí dotace do 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě
v jednom kalendářním roce.
b) zastupitelstvo města v případě poskytnutí dotace nad 50 000 Kč fyzické nebo právnické
osobě v jednom kalendářním roce.
Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí dotace zasílá žadateli odbor vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti bez zbytečného odkladu. Žadatel, jemuž byla dotace přiznána, se dostaví na
odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, kde s ním bude sepsána veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace. Přiznané finanční prostředky převede finanční odbor žadateli tak, jak je
ujednáno ve smlouvě.
Poskytnutou dotaci je příjemce povinen vyúčtovat do 31. ledna následujícího kalendářního
roku a to dle smluvního ujednání, ve kterém dotaci obdržel. Součástí vyúčtování bude věcné
zhodnocení čerpání dotace.
Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti vede agendu ve věci poskytování dotací
sportovním organizacím a jednotlivcům, kontroluje úplnost žádostí o dotace včetně povinných
příloh, zajišťuje informace o zkušenostech se žadatelem, připravuje podklady k projednání
žádosti v radě a zastupitelstvu města a poskytuje na vyžádání potřebné doklady ke kontrole
vyžádané kontrolními subjekty dle tohoto programu.
Závěrečná ustanovení:
Na přiznání dotace není právní nárok.
Žádosti se podávají písemně poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu na
adresu: Městský úřad Jirkov, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, Nám. Dr. E. Beneše
1, 431 11 Jirkov. Veškeré podklady jsou k dispozici u pracovníka: referent správy dotací na
odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, či na webových stránkách: www.jirkov.cz.
Vzor žádosti: je ke stažení na webu města Jirkov nebo je k dispozici na odboru vnitřní správy
a vztahů k veřejnosti
Datum zahájení programu: 6. 2. 2018
Lhůta pro podání žádosti: od 8. 3. 2018
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