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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  15            dne 24.06.2020             ORR152001Z 

 

Podpora akce „100 let fotbalu v Milevsku“ formou individuální dotace 

 

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 

                                                                                     

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

Zpracovatel:                      Ing. Lenka Džermanská, 15.06.2020                …………………….. 

Vztah k rozpočtu:             Navýšení výdajů rozpočtu města na rok 2020 o částku přiznanou  

            ZMM 

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:   Ing. Hana Pejřilová, vedoucí ORR   ……………………… 

  

                                                        Ing. Hana Jánová, vedoucí OF        ……………………… 

S ohledem na ekonomickou situaci a nejistý další vývoj v                      

této oblasti, se doporučuje realizovat pouze velmi 

nezbytné výdaje. 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska  

I. schvaluje: 

a) poskytnutí individuální dotace FC ZVVZ Milevsko, z. s., IČO: 60869992, kpt. 

Nálepky 1549, 399 01 Milevsko, ve výši 60.000 Kč na projekt „100 let fotbalu 

v Milevsku“; 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace podle návrhu v příloze 

P1; 

c) finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

3419  5222    8 629  

Neinvestiční transfery spolkům - 

FC ZVVZ Milevsko, z. s., kpt. Nálepky 

1549, 399 01 Milevsko 60,00  

          VÝDAJE celkem 60,00  

          PŘÍJMY celkem                 0 

          FINANCOVÁNÍ celkem                  0 

 

2. Důvodová zpráva 

V září letošního roku uplyne 100 let od prvního oficiálního zápasu milevských fotbalistů. Dne 

11.06.2020 byla proto předsedou klubu FC ZVVZ Milevsko, z. s., IČO: 60869992, kpt. 

Nálepky 1549, 399 01 Milevsko, panem Miloslavem Skalickým podána žádost o individuální 
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dotaci na projekt „100 let fotbalu v Milevsku“, jehož účelem je seznámení veřejnosti 

s vývojem milevského fotbalu v uplynulých 100 letech, ale i oslava a propagace tohoto sportu 

v Milevsku. V rámci oslav je plánováno např. výroční mistrovské utkání s FC Táborsko, 

vydání knihy, uskutečnění XXV. ročníku Poháru FC ZVVZ Milevsko nebo zápas starých 

gard FC ZVVZ Milevsko a Dukly Praha. Protože je pořádání takovéto významné oslavy pro 

fotbalový klub finančně náročné, požádal klub FC ZVVZ Milevsko, z. s. město Milevsko o 

podporu ve výši 60.000 Kč formou individuální dotace. 

Vzhledem k tomu, že město Milevsko každoročně vypisuje dotační program podporující 

sportovní akce, se kterým je žadatel velmi dobře obeznámen, se Odbor regionálního rozvoje 

domnívá, že poskytování dalších peněžních prostředků na sport mimo tento dotační program 

je nesystémové a že žadatel měl o dotaci požádat prioritně v rámci dotačního programu Sport 

2020.  
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Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):           2/12 

 

Příloha:  

P1 – Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

        Milevska 

P2 – Žádost FC ZVVZ Milevsko, z. s. 


