
 
Program podpory sportu ve městě  

Český Krumlov pro rok 2017- kritéria pro hodnocení 
 
 
Formy podpory 
 
1. Neinvestiční dotace na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let 

 
2. Neinvestiční dotace na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných 

městem Český Krumlov 
 

3. Příspěvek na částečnou úhradu provozních neinvestičních nákladů vynaložených 
na údržbu sportovišť na území města Český Krumlov ve vlastnictví sportovních 
klubů se sídlem v Českém Krumlově starající se o organizované sportování 
mládeže 

 
4. Neinvestiční dotace na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních, která nejsou 

ve vlastnictví města Český Krumlov a provozují svoji činnost na území města 
Český Krumlov 

 
 
 
1.   Neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě 

prokázaného počtu členů příslušného sport. klubu ve věku do 18 let) 
 
 

Kriteria pro rozdělování 
 
I. Specifická ustanovení 

a) Žadatelem dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jehož členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem v okrese 
Český Krumlov. 

b) Žadatelem dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jehož členskou základnu tvoří mládež a děti do 18 let a jejichž oddíly jsou 
zapojeny v soutěžích a pravidelných cvičeních (pravidelná činnost dětí a mládeže jako 
prevence sociálně patologických jevů). 

c) Žadatelem dotace o plošný příspěvek z vykázané členské základny může být jenom 
subjekt, jenž má stanoven členský a oddílový příspěvek nejméně 500,- Kč ročně na 
jednoho člena do 18 let a 1.000,- Kč ročně na jednoho aktivního dospělého člena. 

d) Žádost musí být podána v řádném termínu, a to do 28. února příslušného kalendářního 
roku, na který je dotace a příspěvek požadován. Na žádosti podané po termínu nebude 
brán zřetel. 

e) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti, a to především: 
aa) Při první žádosti žadatel předloží doklady o svém vzniku (např. kopie registrace MV 

ČR, stanovy, doklady o založení účtu organizace, doklad od statistického úřadu 
o přidělení IČ, zakládací listiny, jméno a příjmení statutárního zástupce organizace, 
jeho postavení v organizaci, datum narození, místo trvalého pobytu a doklad 
organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem). Při jakékoli změně v těchto 
údajích je organizace povinna změny do 15 dnů oznámit. 

bb) Při žádosti o finanční dotaci a příspěvek na příslušný kalendářní rok žadatel 
předloží: 
 Soupis všech členů do 18 let s uvedením data narození a místem trvalého 

pobytu a soupisky družstev dospělých potvrzené příslušným svazem; 



 účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok v souladu s platnými právními 
předpisy; 

 rozpočet příjmů a výdajů na příslušný rok, na který je požadována dotace 
a příspěvek (sportovní organizace zahrnující více sportovních oddílů předloží 
finanční rozpočet za jednotlivé oddíly); 

 výsledkovou listinu soutěže za minulé soutěžní období; 
 jmenný seznam platících včetně datumu narození, společně s čestným 

prohlášením předsedy oddílu o správnosti údajů;  
 přílohu s uvedením všech pravidelně se opakujících nebo předpokládaných 

sportovních akcí v daném roce, kterých se žadatel účastní nebo bude jejich 
pořadatelem. Při stanovení výše dotace a příspěvku na činnost budou tyto akce 
již zohledněny. 

f) Klub je povinen předložit městu vyúčtování poskytnuté dotace za předchozí 
kalendářní rok nejpozději do 31. 1. roku následujícího. V případě porušení této   
povinnosti nebo při zjištění nesrovnalostí v předloženém vyúčtování nemusí město 
dotaci v tomto roce poskytnout vůbec. Příjemce odpovídá za to, že poskytnuté 
prostředky budou čerpány pouze k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy. 

g) Finanční prostředky na činnost budou žadatelům rozděleny tak, že se stanovená 
celková výše dotace na činnost v aktuálním roce vydělí celkovým počtem 
sportující mládeže ve všech oddílech v Českém Krumlově a tato vypočtená 
průměrná dotační částka se vynásobí počtem v aktuálním roce sportujících dětí 
v oddíle žádajícího podporu. 

h) Hodnotící komise si vyhrazuje právo upravit výši požadované dotace z rozpočtu 
města. 

i) Finanční prostředky na činnost budou rozděleny na základě doporučení hodnotící 
komise, po vyhodnocení všech podaných žádostí na činnost a rozhodnutí rady 
města nebo zastupitelstva města Český Krumlov 

 
 
2. Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem 

Český Krumlov 
 
 
Kritéria pro rozdělování 
 
I. Pronajímatelem sportovního zařízení může být jen město Český Krumlov, 

PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český Krumlov. 
 
 
II.  Specifická ustanovení: 
 

a) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze na pronájem sportovního zařízení 
sloužícího výhradně ke sportovním účelům. 

b) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze sportovním klubům provozujícím 
pravidelnou sportovní činnost a pracujícím dlouhodobě s mládeží. 

c) Neinvestiční dotace na děti a mládež může být poskytnuta až do výše 100 % 
z vynaložených nákladů na nájemné ve sportovních zařízeních všem sportovním 
klubům splňující obecné podmínky pro poskytování dotací. 

d) Neinvestiční dotace sportovním klubům na dospělé poskytována nebude. 
e) Neinvestiční dotace bude poskytnuta na základě podání žádosti a po skutečném 

zaplacení komerčního nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem 
Český Krumlov či v majetku města Český Krumlov. 

f) Finanční prostředky na nájemné budou rozděleny na základě doporučení hodnotící 
komise, po vyhodnocení všech podaných žádostí na nájemné a rozhodnutí Rady 
města, nebo Zastupitelstva města Český Krumlov 



 
 
 
 
3.  Příspěvek na částečnou úhradu provozních neinvestičních nákladů vynaložených 

na údržbu sportovišť na území města Český Krumlov ve vlastnictví sportovních 
klubů se sídlem v Českém Krumlově starající se o organizované sportování 
mládeže. 

 
 
I. Kritéria pro rozdělování 
 
II.  Specifická ustanovení: 
 

a) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze klubům se sídlem v Českém Krumlově 
na údržbu (opravy, služby, materiál) sportovišť ve svém vlastnictví, které slouží 
k organizovanému sportování mládeže. 

b) Neinvestiční dotace na údržbu se bude poskytovat pouze sportovním klubům 
provozujícím pravidelnou sportovní činnost a pracujícím dlouhodobě s mládeží. 

c) Neinvestiční dotace na částečnou úhradu provozních nákladů může být poskytnuta až 
do výše 50 % z vynaložených nákladů na údržbu vlastních sportovišť v předešlém roce. 

d) Neinvestiční dotace bude poskytnuta na základě podání žádosti a po předložení 
skutečného zaplacení vynaložených nákladů na údržbu vlastních sportovišť. 

e) Finanční prostředky na údržbu vlastních sportovišť budou rozděleny na základě     
doporučení hodnotící komise, po vyhodnocení všech podaných žádostí na údržbu 
a rozhodnutí Rady města, nebo Zastupitelstva města Český Krumlov 

 
 

4. Neinvestiční dotace na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních, která nejsou 
ve vlastnictví města a provozují svoji činnost na území města Český Krumlov 

 
I. Kritéria pro rozdělování 

 
Pronajímatelem sportovního zařízení může být jen subjekt, který není ve vlastnictví města 
Český Krumlov a provozuje svou činnost na území města Český Krumlov 

 
II. Specifická ustanovení 

a) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze na pronájem sportovního zařízení 
sloužícího výhradně ke sportovním účelům jako hlavní činnost konkrétního sportovního 
oddílu. 

b) Neinvestiční dotace se bude poskytovat pouze sportovním klubům provozujícím 
pravidelnou sportovní činnost a pracující dlouhodobě s mládeží. 

c) Neinvestiční dotace bude poskytnuta sportovním oddílům na úhradu nájemného pouze 
za předpokladu, že prokáže součinnost se soukromým pronajímatelem vzhledem ke 
stanovení nájemného, které musí být poníženo min. o 25 % z běžného komerčního 
nájemného. 

d) Neinvestiční dotace na děti a mládež může být poskytnuta až do výše 50 % 
z vynaložených nákladů na nájemné  

e) Neinvestiční dotace sportovním klubům na dospělé poskytována nebude 
f) Neinvestiční dotace bude poskytnuta na základě podání žádosti a po skutečném 

zaplacení komerčního nájemného  
g) Finanční prostředky na nájemné, budou žadatelům rozděleny tak, že se stanovená 

celková výše dotace na nájemné v aktuálním roce vydělí celkovým počtem sportující 
mládeže ve všech oddílech v Českém Krumlově a tato vypočtená průměrná dotační 



částka se vynásobí počtem v aktuálním roce sportujících dětí v oddíle žádajícího 
podporu. 

h) Finanční prostředky na nájemné budou rozděleny na základě doporučení hodnotící 
komise, po vyhodnocení všech podaných žádostí na nájemné a rozhodnutí rady města 
anebo zastupitelstva města Český Krumlov  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


