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Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 

ve městě Bílina 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Tento program upravuje způsob poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Bílina na 

podporu celoroční činnosti sportovních organizací (spolků). 
 

II. Podmínky pro přiznání dotace 
 

1. Žadatelem může být pouze spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, který má sídlo na území města 
Bíliny, jehož hlavní činností je sportovní a tělovýchovná činnost. Spolek musí vyvíjet soustavnou 
a pravidelnou sportovní činnost. 

2. Žadatel smí podat nejvýše jednu žádost v rámci tohoto vyhlášeného programu. 
3. Finanční podporu lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky 

po lhůtě splatnosti vůči městu či subjektům napojeným na rozpočet města.  
4. Příjemce dotace neprodleně oznamuje poskytovateli každou změnu důležitou pro čerpání dotace 

(zánik, sloučení apod.) a kontakt mezi smluvními stranami (změna statutárního zástupce, sídlo, 
kontaktní údaje apod.). 

5. Další podmínky a požadavky pro čerpání a účtování dotace může poskytovatel zahrnout do 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

III. Podávání žádostí 
 
1. Dotace na celoroční činnost je poskytována žadateli na základě žádosti a povinných příloh. Žádost 

si lze osobně vyzvednout na odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Bílině. Formulář 
žádosti je rovněž ke stažení na internetových stránkách města Bíliny. 

2.  Termín podání žádosti: žádost na předepsaném formuláři včetně povinných příloh předloží žadatel    
     ve lhůtě do 31. ledna daného roku na podatelnu Městského úřadu Bílina, Břežánská  
     50/4. Přijaty budou pouze žádosti, které byly podány v tomto termínu na předepsaném formuláři  
     včetně  všech povinných příloh a jsou bez dalších formálních nedostatků.  
 

IV. Kritéria pro hodnocení 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 spolků 
 

V. Výše a schvalování dotace  
 
1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro tento program je 

v rozpočtu poskytovatele stanoven ve výši 7 500 tis. Kč. 
2. Žádosti o poskytnutí dotace budou předloženy zastupitelstvu města, jež rozhodne o poskytnutí 

konkrétní výše dotace, a to nejpozději v měsíci červnu daného roku. 
3. Dotace je organizaci převedena z rozpočtu města bezhotovostně na účet příjemce na základě 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
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4. Dotace v částce nad  200 000 Kč bude příjemci poskytnuta ve dvou splátkách (specifikace ve 
smlouvě). 

VI. Použití dotace  
 

1. Dotace jsou určeny pouze na úhradu nákladů souvisejících s hlavní činností spolku, nákladů 
vzniklých a proplacených v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.  

2. Příjemce dotace z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina nesmí 
z této dotace hradit náklady: na dary, pohoštění1, pořízení nebo technické zhodnocení 

nemovitosti, úhradu jakýchkoliv členských příspěvků či poplatků, financování podnikatelských 
nebo výdělečných aktivit, leasing, škody, penále, dluhy, srážky a další finanční postihy, úvěry a 
půjčky včetně úroků, správní, soudní a bankovní poplatky. 
 

VII. Publicita 
 
1.    Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci města v následujícím rozsahu:  

a. na propagačních materiálech, propozicích, médiích apod. uvádět, že obdržel od města Bílina 
dotaci, v tomto znění: Za finanční podpory města Bílina,  

b. zveřejněním loga města na svých internetových stránkách 
c. umístěním trvalé reklamy města (znaku města) na viditelném místě. Nemá-li vlastní 

sportoviště, prostory umístěním reklamy při konání akcí, 
d. podat o činnosti, akci zprávu do regionálního tisku a Bílinského zpravodaje. 

2.    V souvislosti s konáním akce na území města Bíliny se příjemce zavazuje zajistit: 
a. oficiální pozvání vedení města, případně úvodní slovo pro zástupce města, 
b. zaslání plakátů, pozvánek apod. do Informačního centra Bílina a Bílinského zpravodaje. 

 

VIII. Vyúčtování a kontrola dotace 
 

1. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace včetně kopií účetních dokladů, které musí být 
vystaveny na příjemce dotace, nejpozději do 10. ledna následujícího roku po obdržení dotace. 

2. Nevyčerpané finanční prostředky poukáže příjemce zpět na účet města, a to nejpozději v den 
předložení vyúčtování dotace. 

3. Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina provede průběžnou veřejnosprávní 
kontrolu finančního vypořádání po jeho předložení.  

4. Každý příjemce dotace je povinen vést o použití poskytnutých prostředků zvláštní evidenci. V této 
evidenci je povinen zejména označit originály všech účetních dokladů, k jejichž úhradě byla 
použita dotace z Programu podpory celoroční činnosti sportovních organizací ve městě Bílina 
formulací: „Za finanční podpory města Bílina“.  

5. Poskytovatel dotace si může vyžádat jakékoli další dokumenty v rámci platných předpisů. 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
2. Tento Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina nabývá účinnosti 

dne 01.01.2019, schváleno Zastupitelstvem města Bíliny dne 19.12.2018, usnesením č. 247.  
 
1 Pohoštění (občerstvení) nelze = jídlo a nápoj na osvěžení; stravování lze = poskytování hlavních jídel (snídaně, 
oběd, večeře). 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, v. r.     Ing. Marcela Dvořáková, v. r. 
starostka města       místostarostka města 


