Obec Zlatá Koruna
PSČ 381 01 Český Krumlov tel/fax 380 743 119, E-mail ou@zlatakoruna.cz
ve Zlaté Koruně 18.3.2009

Věc: Vyhlášení dotačního programu

Obec Zlatá Koruna
Vyhlašuje
Dotační program na podporu sportu pro rok 2009
Termín odevzdání žádostí do 30.4.2009
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu dle „Pravidel dělení dotace pro
sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně
(úřední dny Po,St 7:00 – 17:00hod)

Na rok 2009 pro tento účel je vyčleněna z rozpočtu obce částka 50.000Kč

Milan Štindl
starosta obce Zlatá Koruna

Příloha : Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna

Vyvěšeno : 18.3.2009

Vyvěsil : Štindl M.

Sejmuto :

Sejmul :

Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna
1. Podmínky pro získání obecního příspěvku
a)Příspěvek může obdržet pouze právní subjekt (Tělovýchovná jednota,občanské sdružení,nadace,…) s
právní subjektivitou se zaměřením pro sport.
b)Příjemce příspěvku nesmí činnost,na níž bude příspěvek přidělen vykonávat komerčně s účelem vytvoření
zisku,který bude následně využívat jinde,než ve sportu.
c)Přidělený příspěvek nesmí být jediným prostředkem pro dosažení záměru,nutné je také vybírání vlastních
oddílových příspěvků nebo příspěvku z nadřízených organizací.
d)Sídlo příjemce příspěvku musí být na správním území obce.
e)Příjemce je povinen předkládat doklady o vedení účetnictví.
f)Příjemce dokumentuje seznamy svých členů s uvedením jména a rodného čísla.
g)O příspěvek je třeba písemně požádat obec.
h)Na příspěvek nevzniká žádný právní nárok.
2. Způsob přidělení příspěvku
2.1.Základní zdroj pro přidělení příspěvku
Obec může vyčlenit určitou částku z ročního rozpočtu na podporu sportu v oblasti investic do tělovýchovných
zařízení,oprav tělovýchovných zařízení a tělovýchovného vybavení,pravidelné sportovní činnosti a podporu
jednorázových akcí sportovního charakteru.Vyčleněná částka se dělí dle dále uvedených pravidel.
2.2 Způsob dělení příspěvků
Základním kritériem pro dělení příspěvku mezi jednotlivé subjekty z bodu 1a) je počet členů.Účelem systému
dělení je více podpořit aktivní a úspěšné subjekty.Zvýhodněni by měli být také ti,kteří pracují s mládeží a
dorostem.
Podmínkou pro přidělení tohoto příspěvku je,že organizace vybírá vlastní členské příspěvky. (ve výši minimálně
100kč na člena a rok bez rozdílu věku (počítá se průměr na člena za celý subjekt).Tato skutečnost se prokáže
předložením účetní uzávěrky.
Za každého člena obdrží subjekt jeden bod.Pokud se jedná o žáka,žákyni,dorostence či dorostenku do 19 let,je
tento bod násoben koeficientem 2,0.
Za účast v různých druzích soutěžích obdrží příslušný člen,který se soutěže účastní další bonifikaci vynásobením
svého bodového ohodnocení dle následujícího klíče :
a)
okresní přebor – koeficient 2
b)
krajský nebo oblastní přebor – koeficientem 3
c)
republiková soutěž – koeficientem 5
Každý subjekt získá uvedeným způsobem určitý počet bodů.Celkové počty bodů,které subjekty získají se sečtou
a finanční prostředky v této kategorii se rozdělí ve stejném poměru v jakém byly získány body.
3.0 Způsob žádosti o příspěvky
V písemné žádosti musí být uveden účel,na který má být příspěvek poskytnut,výše požadovaného
příspěvku,adresa a číslo finančního úřadu žadatele,jméno kontaktní osoby.K žádosti je nutné přiložit kopii
registrace sportovní organizace,sdružení nebo nadace,finanční uzávěrku za minulý rok,přehledný soupis všech
členů s uvedenými rodnými čísly.U individuálních sportů bude přiložena výsledková listina soutěže.
Tato žádost se doručí Obecnímu úřadu.
4.0 Obecně
Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů bude žadatel o příspěvek vyřazen ze seznamu k přidělení
finančních prostředků.
5.0 Zvláštní ujednání
Usnesení RO č.68/2004-5
RO doplňuje pravidla na podporu sportu z rozpočtu obce o doložku ve které si vyhrazuje právo rozhodnout o
zrušení podmínky o vybírání členských příspěvků v minimální výši 100,-Kč na člena a rok bez rozdílu
věku.Případné zrušení této podmínky bude vždy radou obce zdůvodněno.

