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Žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje
"Podpora sportu"
Důvodová zpráva
Jihočeský Kraj vyhlásil výzvu pro rok 2019 Dotačního programu zaměřeného na podporu
sportu. Žádosti o dotace se mohou podávat do 18.1.2019. Program je rozdělen do sedmi
opatření, přičemž žadatel může podat více než jednu žádost. Minimální požadovaná finanční
spoluúčast žadatele u všech vybraných opatření je 20%. OISM ve spolupráci s jednatelem
SPOS byly vytypovány dvě akce, na které je možné zkusit zažádat o dotaci. U obou těchto akcí
si lze uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.
V rámci opatření č. 2: Rekonstrukce a oprava šaten a sociálního zařízení sportovišť – akce
„Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu“ (celková cena dle předběžné poptávky 490tis.
Kč bez DPH). Na tribuně letního stadionu v Milevsku, kde se nachází zázemí pro sportovce a
diváky, jsou v současné době původní dřevěná okna a kovové dveře ze 70. let 20. století. Okna
již vykazují značnou hnilobu a v některých místech (zejména ze západní strany, kde jsou
nejvíce zatíženy povětrnostními vlivy) jsou již naskrz prohnilé. Taktéž již v současné době
nevyhovují energeticky. Výměna oken a dveří je nevyhnutelnou opravou na objektu tribuny a
zázemí. Výměnou se docílí energetických úspor a zlepší se estetický ráz budovy, bude dosaženo
lepšího komfortu pro sportovce a diváky.
U tohoto opatření je možné získat dotaci až do výše 500tis. Kč, maximálně však 80% ze
způsobilých výdajů. Při získání dotace ve výši 392tis. Kč by vlastní podíl města činil 98tis. Kč.
V rámci opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí – akce „Pořízení
podlahového mycího stroje do sportovní haly“ (celková cena dle předběžné poptávky 82tis. Kč
bez DPH). Ve sportovní hale v Milevsku se v roce 2017 za přispění krajské dotace
rekonstruovala podlaha. Původní palubovka byla nahrazena litou gumovou podlahou. Na úklid
palubovky bylo doporučeno pořídit mycí stroj. V současné době je palubovka stírána
hadrovými košťaty, což nezajišťuje tak precizní čistotu, kterou by dokázal provést mycí
podlahový stroj. Čistota podlahy navíc úzce souvisí se stabilitou a podkluzováním uživatelů
sportovní haly. Proto bude pořízením tohoto stroje docíleno vyšší čistoty a tím i lepší stability
sportovců.
U tohoto opatření je možné získat dotaci až do výše 100tis. Kč, maximálně však 80% ze
způsobilých výdajů. Při získání dotace ve výši 65tis. Kč by vlastní podíl města činil 17 tis. Kč.
Všechny ceny vychází z předběžného průzkumu trhu, jedná se tedy pouze o předpoklad.
Konečný rozpočet bude upřesněn až po provedení výběrových řízení.
Finanční podpora poskytována z tohoto dotačního programu může naplnit kritéria veřejné
podpory. Celková výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období
(současné účetní období a dvě předcházející účetní období) nesmí přesáhnout částku 200.000
EUR. Město Milevsko má momentálně vyčerpáno 22.204,95 EUR, což znamená že i při získání
dotací na obě tyto akce nebude limit podpory de minimis překročen.
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