Zásady pro poskytování dotací na podporu sportu
I.
Právo na poskytnutí dotace
Právo požádat o dotace má:
1. Každá sportovní organizace, sportovní klub, oddíl s právní subjektivitou (občanské sdružení
zaměřené na sportovní činnost), který:
a) je trvale evidovaný na území města Litomyšle nebo
b) provádí pravidelnou tréninkovou resp. soutěžní činnost nebo
c) organizuje sportovní akce na území města Litomyšle.
2. Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá v Litomyšli sportovní akci, nebo reprezentuje
Město Litomyšl na sportovní akci s nadregionálním významem.
II.
Účel poskytnutí a rozdělení dotace
Dotace může být poskytnuta na:
a) Provozní výdaje organizace, klubu, oddílu (elektrická energie, plyn, vodné, stočné, nájem)
b) Pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže (18 let a mladší)
c) Mimořádné sportovní akce
d) Podporu rekreačního sportování seniorů
e) Podporu trenérů dětí a mládeže
Žádající subjekt může podat libovolný počet žádostí.
III.
Účetní kázeň
1. Každý uchazeč o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto Zásad a podmínek
uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Dále musí dodržovat standardní účetní kázeň
stanovenou platnými zákony České republiky.
2. Dokumentaci o hospodaření a vyúčtování příslušné akce musí vést zodpovědně, věrohodně
a prokazatelně. Hospodaření a vyúčtování musí být kdykoliv k nahlédnutí kontrolním
orgánům.
IV.
Žádosti o poskytnutí dotace
1. Všichni zájemci musí o dotace žádat písemně. K žádosti bude použit vzorový formulář, který
je k dispozici v listinné i elektronické podobě na Odboru školství a sociální péče Městského
úřadu v Litomyšli a též na internetových stránkách města Litomyšle.
2. K žádostem na podporu činnosti dětí a mládeže (článek II., pís.,b) musí být přiložen
aktuální celkový seznam všech členů oddílu v kategorii dětí a mládeže do 18-ti let,
sportujících v Litomyšli k datu 31. března daného roku, s uvedením jména, příjmení, místa
trvalého bydliště, roku narození, kontaktu na zákonného zástupce a uvedení příspěvku,
který rodič uhradil oddílu na daný kalendářní rok.
V.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. O udělení dotace a jeho výši rozhoduje Rada města Litomyšle (dále jen RaM) nebo
Zastupitelstvo města Litomyšle (dále jen ZaM) na doporučení Komise pro sport
a tělovýchovu (dále jen Komise).
2. Poskytnuté dotace nekryjí celkové výdaje spojené s konkrétní sportovní činností, provozem
či pořádanou akcí, ale jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů.
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VI.
Termíny a lhůty
1. Žádosti o udělení dotace musí být předloženy
a) dle článku II., pís. a) na kalendářní rok nejpozději do 31. ledna
b) dle článku II., pís. b) na kalendářní rok nejpozději do 30. dubna
c) dle článku II., pís. c), d) kdykoli v průběhu kalendářního roku
d) dle článku II., pís. e) do 15. září.
2. Vyúčtování dotace poskytnutých v daném roce musí být předloženo nejpozději do konce
kalendářního roku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
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VII.
Sankce
V případě, že žadatel nepředloží spolu s žádostí všechny požadované doklady
(vč. kompletně vyplněných příloh), bude jeho žádost vyřazena.
V případě nedodržení termínů a lhůt vyúčtování podá Komise RaM návrh na neposkytnutí
dotace tomuto subjektu na dobu jednoho následujícího roku.
Pokud kontrolní orgán zjistí závažné závady u příjemce dotace, podá Komise RaM návrh na
neposkytnutí dotace tomuto subjektu na dobu jednoho následujícího roku.
V případě, že žadatel předloží nepravdivé údaje, podá Komise RaM návrh na neposkytnutí
dotace tomuto subjektu na dobu dvou následujících let.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Místem pro předávání žádostí a vyúčtování je Odbor školství a sociální péče Městského
úřadu v Litomyšli.
2. Objem finančních prostředků na dotace dle článku II. je vždy součástí schváleného rozpočtu
na daný kalendářní rok.
3. Dotace dle článku II. pís. a) se poskytují ke 31.3. resp. 30.6. kalendářního roku. Ostatní
neprodleně dle schválení RaM resp. ZaM.
4. RaM si vyhrazuje právo zadat každoroční kontrolu použití finančních prostředků
poskytnutých Městem Litomyšl.
5. V souladu s § 9, odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je pověřený kontrolní
orgán Města Litomyšle oprávněn u žadatelů každoročně vykonat veřejnosprávní kontrolu.
6. Nepoužité finanční prostředky se vracejí v plné výši.
7. Finanční prostředky, které byly poskytnuty Městem Litomyšl na základě nepravdivých údajů
žadatele, se vracejí v plné výši.
8. Změny a doplňky v těchto Zásadách provádí RaM.
9. Komise podá návrh RaM na neposkytnutí dotace v případě, pokud žádost nebude
v souladu s ustanoveními těchto Zásad.
10. S každým žadatelem, kterému bude dotace poskytnut, bude sepsána Smlouva
o poskytnutí dotace.
11. Tyto „Zásady“ byly schváleny Radou města Litomyšle pod č. usnesení 977/13 dne 19. 11.
2013

V Litomyšli dne …………….
……………………………………

Michal Kortyš
starosta Města Litomyšle
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