
 - 1 - 

Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  1            dne 12.02.2020               ORR012001Z 

 

Dotační program „Sport 2020“ - návrh na poskytnutí dotací 

 

 

 

Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; 

pravidla Dotačního programu „Sport 2020“ 
                                                                                     

Předkladatel:              Michal Horek, místostarosta města            ..……………………………. 

Zpracovatel:               Ing. Lenka Džermanská, 05.02.2020         .…………………………….. 

Vztah k rozpočtu:        Celková částka rozdělovaná v dotačním programu je zahrnuta ve 

                                    schváleném rozpočtu města pro rok 2020.  

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:   Ing. Hana Jánová          ……..………………………… 

      

                                                       Ing. Hana Pejřilová       ..……………………………... 

 

1. Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Milevska: 

 

schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska z dotačního programu 

„Sport 2020“ na rok 2020 pro jednotlivé žadatele dle přílohy P1- doporučení RMM, v celkové 

výši 4.600.000 Kč.  

 

2. Důvodová zpráva  

ZMM dne 23.10.2019 usnesením č. 84/19 schválilo Dotační program „Sport 2020“ (DPS).  

 

V programu byly vymezeny tři oblasti podpory:  

1. Podpora systematického sportování mládeže 

2. Podpora sportovních akcí 

3. Nákup sportovního vybavení pro mládež  

 

Finanční limity pro jednotlivé oblasti dle dotačního programu: 

1.  Podpora systematického sportování mládeže      4.315.000 Kč 

2.  Podpora sportovních akcí                                             165.000 Kč  

3.  Nákup sportovního vybavení pro mládež                     120.000 Kč 

     Celkem                                                                 4.600.000 Kč 

 

 

Ve stanoveném termínu pro podávání žádostí - od 02.12.2019 do 31.12.2019 bylo celkem 

podáno 51 žádostí, z toho v oblasti: 
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1. Podpora systematického sportování mládeže - 15 žádostí, 

RMM doporučeno rozdělit        4.315.000 Kč 

2. Podpora sportovních akcí - 22 žádostí, 

RMM doporučeno rozdělit                          165.000 Kč 

3. Nákup sportovního vybavení pro mládež - 14 žádostí, 

RMM doporučeno rozdělit                       120.000 Kč 

 

Celkem doporučeno rozdělit            4.600.000 Kč 

 

 

Sportovní komise, která je zároveň hodnotící komisí pro DPS, předala RMM svůj návrh na 

rozdělení dotací. RMM návrh projednala a svým usnesením ze dne 03.02.2020 č. 40/20 

doporučuje ZMM rozdělit všechny peníze určené pro DPS. Podrobný rozpis jednotlivých 

navržených částek včetně jejich zdůvodnění je v příloze P1.  

Finanční limit pro jednotlivé případy (na jeden účel či akci) nebyl v žádné oblasti podpory 

překročen. 
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1. Příloha P1 – tabulky hodnocení pro jednotlivé oblasti podpory 
 


