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PROGRAM
1 _ Pľavidelná spoľtovnía zájmová činnost pľo děti a mládež - výváření
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné spoľtovní, tělovýchovné,
umělecké azáĄmové činnosti v T;ýnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory pľonájmy, cestovné, staľtovné,odměny trenéľům,ceny, sportovní pomůcky)
PROGRAM

2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně pľopagujícíměsto - určeno
spolkům bęz ohledu na počet registrovaných dětí, kteľése chtějí konkľétníakcí podílet
na společenskémživotě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec
nad Sázavou

PROGRAM s _ Úoľzua a modeľnizace spoľtovišt' - pomoc při pľovozu spoľtoviště

ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz' udržba a modernizace
spoľtoviště, eneľgie, voda,.. ')

Účel a důvody dotačního pľogľamu
Učelem dotace je podpora subjektů zajištĘícíchdlouhodobě volnoěasové aktivity dětí a
r,.

mládężę v T;ýnci nad Sázavou'

Důvodem dotacę je pomoc ľozvoji spoľtovní, těloýchovné, umělecké a zájmové činnosti
(volnočasovým aktivitám) dětí a mládeže.
Dotace můžebý vyuŽita ke krytí neinvestičníchvýdajů příjemce.
2.

Finančníľámec dotačního progľamu

Předpokládaný celkouý objem peněžníchprostředků vyčleněných v rozpočtu
pro PROGRAM 1 je 560 000 Kč, pro PROGRAM 2 je 140 000 Kč a pro PRoGRAM 3 je
200 000 Kč.

Výše dotace je až l00oÁ uznatelnýclr nákladů. V jednotlivém případě výše dotace není
omęzena'
3.

okruh způsobĺlýchžadatelů

o

.

Sportovní, těloqýchovné, umělecké a zäjmovéorganizace s právní subjektivitou
sę sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejíčinnost podle zákona ě. 89l20l2 Sb.,
občanský zákonik ve znění pozdějších předpisů a ve svých stanovách mají jako hlavní
činnost uvedeno pľovozování spoľtovních, tělovýchovných, uměleckých a zájmových
činnostínebo podle zálkona č,. 312002 Sb', o svobodě náboženského vyznání
a postavení cíľkvía náboženských společností a o změně někteých zákonů (zákon
o církvícha náboŽenských společnostech)
Dobrovolníkůmbez právni osobnosti (subjektivity), kteří se angažujív oblasti sportu,
tělovýchovy, umělecké a zájmov é činností

Podmínky a lhůty pľo podání žádostĺ
Žadatelpředkládá žádost o dotaci na formuláři,,Żádost o poslcytnutí dotace", který je součástí
vyhlašovaného Dotačního pľogľamu' včetně povinných příloh (téžna předepsaných
formulářích). Formuláře jsou k dispozici na www'mestotynec.cz (formuláře/město) nebo
na podatelně MěU, součástížádosti je podrobný položkoý ľozpočet.
Lhůty pľo podání žádosti: od26.ll.202t do 07.01.2022
4.

Žádost musí bý v jednom písemném vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu T;ýlrec nad Sázavou, K Náklí 404,257 41 T;ýrrec nad Sázavou.
5. Hodnocení a ľozhodování o žádostĺ

Pwní fáze posouzení žádosti spočíváv ověření formální a věcné správnosti žádosti. Pokud

žádost vykazuje foľmální a věcné nedostatky, poskytovatel vyzve žadate|e (e-mailem) k jejich
odstranění. Pokud žadatel do 15 kalendářních dnů od odeslání výzvy na adresu uvedenou
v žádosti nedostaĘ neodstraní, poskýovatel žádost vyřadí z dalšího hodnocení.
Druhou fiĺzi hodnocení provádí sportovní a kulturní komise.
o přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení sportovní a kulturní
komise a po projednání v radě města.

pľo hodnocení:
Krĺtéľĺa

.

hlavními kľitéľiijsou: počet registrovaných dětí, četnost akcí, počet akcí, koeficient
úrovně aktivit.

Lhůta pľo ľozhodnutí o žádostĺ _Ż2.0Ż.2022.
ó.

Podmínky pľo poskytnutí dotace
. żadatelmusí mít ke dnĺ 07.01.2022 vyúčtoványdotace z mĺnulých let
. Částka bude poskytnuta v rocę2022 av témžerocę musí bý čeľpána

Dotace bude posĘrtnuta na zźlkladě oboustranně podepsané písemnéveřejnoprávní smlouvy
o poslcýnutí dotace dle vzoru'
Po ukončeni rea|izace pľojektu je příjemce povinen zptacovat výčtovánídotace a zhodnocení
projekĺr do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyučtovánídotace se bude příjemce řídit
ustanoveními smlouvy o poskytování dotace. Výčtování dotace a zhodnocení pĄektu musí
bý zpracováno na formuláři předepsaném pľo tento vyhlášený dotačníprogram ,'Výčtování
dotace a zhodnocení projektu".

7.Uznatelné a neuznatelné náklady
V ľámci ręa|izacę projektu lzę hľadit z dotacę pouze neinvestiční výdaje žadatele
za současnéhosplnění všech nížeuvedených podmínek:
a) náklad vznikl v letech 202I a2022 a byl uhrazen příjemcem dotace v rocę 2022
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami dotačníhoprogramu
c) vyhovuje zásadźtm účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 3201200l

Sb. o finančníkontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o ťrnančníkontro|e").

Daň z přidané hodnoty vztahljicí se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem DPH nębo pokud mu nevznikánárokna odpočet této daně.

Kontľola dotace
ověřování správnosti údajůuvedených v žáđostia jejích přílohách a správnosti použití
posĘrtnuté dotace, zejména zda bylra hospodámě a účelněvyužita, podléhá kontľole
poskýovatele podle zźlkona o finančníkontrole. Poslcytovatel je opľávněn provádět kontrolu
8.

od okamžiku podání žádosti.

příloh dotačníhoprogľamu
Žődostna vydaném formuláři včetně příloh, kteými jsou:
o Doklady o nabytí prźxni subjektivity - pouze u první žádosti
o Poťvrzení o zřizení bankovního účtu- pouze u první žádosti

9. Seznam

.

2

o
o
o

Platné stanovy - pouze u pľvnížádosti
Prohlášení, že žadate| vykonává pravidelnou celoľočnípľáci s mládeži

Pľohlášení,že žadatęl nepľovozuje spoľtovní, tělovýchovnou, uměleckou či
zájmovou činnosti jako podnikatelskou činnost

Kontakt: Mgr. Petr Znamenőěek, tel. (+420)77l l707l0,znamenacek@mestoĘnec.cz

Mgľ. Martin Kadrnožka, starosta města
Tento dotačníprogľam musí bý dle $ lOc odst. 1 zfüona 25012000 Sb., o rozpočtových pľavidleoh územních
rozpočtůve znění pozdějších předpisů zvet*ejněn min. 30 dnĺ před počátkem lhůty pľo podání žádosti. Pľogram
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů odę dne zveřejnění.
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