MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků
v Litoměřicích na rok 2022
1. Realizátor programu:

Město Litoměřice

2. Účel a důvod programu:
• dotace jsou určeny na úhradu výdajů účelně a hospodárně vynaložených na
celoroční činnost sportovních spolků
• z dotace nelze hradit:
o úhradu daní, daňových odpisů
o úhradu jistiny a úroků z úvěrů a půjček
o nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností
o penále, pokuty
o pojistné z titulu pojištění majetku
o bankovní poplatky
o nákup nemovitostí
o nákup investičního majetku
o finanční leasing s následnou koupí najaté věci
o dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných
soutěží
o odváděné členské a jiné příspěvky
o výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců
o DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat
odpočet daně na vstupu plně či částečně
• zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů –
zabezpečení finanční podpory sportu.
3. Podmínky pro přiznání dotace/ okruh způsobilých žadatelů:
• dotace jsou určeny pro tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby se
sídlem v Litoměřicích nebo působící v Litoměřicích
• součástí členské základny je sportující mládež do 18 let
• dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2022
• z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností sportovního
spolku
• žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři – viz příloha
• u právnických osob je povinnou přílohou ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných
majitelů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
• na dotace není právní nárok.
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4. Peněžní prostředky programu podpory:
• předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program
podpory činí 3.600 tis. Kč
• pokud příjmy subjektu jsou v běžném roce vyšší než výdaje na celoroční činnost,
musí být tyto příjmy použity na pokrytí nákladů činnosti následujícího roku;
výjimkou jsou akce charitativního rázu, kdy výtěžek z akce je věnován charitativní
organizaci.
5. Žádost o dotaci:
• žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 3. 1. – 16. 1. 2022
• žádost si lze osobně vyzvednout nebo písemně vyžádat na odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích, Pekařská 2
• formulář žádosti včetně příloh je rovněž ke stažení na internetových stránkách
Města Litoměřice www.litomerice.cz v sekci dotace.
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:
• tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní
infrastrukturu
• členská základna
• nejvyšší hraná soutěž
• finanční náročnost sportovního odvětví
• atraktivita sportu – divácká návštěvnost
• vlastní sportoviště
• zajištění vícezdrojového financování spolku.
7. Přidělení dotace:
• předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí komise sportu při RM a o
poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při
žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději
do 31. 3. 2022
• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace
• přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města
• dotace budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na
účet příjemce nejpozději do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
8. Finanční vypořádání a kontrola dotace
• finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejdéle do 15. 2. 2023
• v případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je povinen
nevyčerpanou část vrátit do 15. 2. 2023 na účet Města Litoměřice
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•

Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití
poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve
smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice.
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