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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  26           dne 20.10.2021              ORR262101Z  

 

Dotační program „Sport 2022“ 

 

 

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 města                     …………………………. 

Zpracovatel:             Ing. Lenka Džermanská, 12.10.2021                  ……….………………… 

Vztah k rozpočtu:     Finanční prostředky pro dotační program „Sport 2022“ jsou do rozpočtu  

                                  města na kalendářní rok 2022 navrhovány v celkové výši 4.420.000 Kč. 

 

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

   

                                                      ORR: Jaroslav Bolek                         .……………………… 

1. Návrh usnesení 

Varianta č. 1: 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje pravidla dotačního programu ,,Sport 2022“ v předloženém znění dle přílohy 

P1, 

II. schvaluje formulář žádosti o dotaci v dotačním programu „Sport 2022“ dle přílohy P2, 

III. schvaluje formulář „F2 - Potvrzení o působení ve sportovním klubu, organizaci, spolku 

aj.“ dotačního programu „Sport 2022“ dle přílohy P3, 

IV. schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 

„Sport 2022“ včetně přílohy „F1 - Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace“ podle návrhu 

v příloze P4. 

 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko je dlouhodobě nositelem dotačního programu ,,Sport“ pro podporu aktivní 

činnosti co největšího počtu občanů města zejména v oblasti organizovaného sportování dětí a 

mládeže do 21 let. Prvořadým posláním je nabídnout občanům možnost kvalitního aktivního 

využití volného času, přispět ke zdravějšímu životnímu stylu a odpoutat děti a mládež od 

negativních vlivů vyskytujících se ve společnosti. Podpora směřuje také k propagaci jména 

města aktivní reprezentací na sportovních akcích. Stejně jako v minulém roce lze dotaci města 

poskytnout pouze na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem a žadatelem o dotaci.  

Na základě zkušeností z průběhu dotačního programu a jeho vyúčtování z předchozích let 

byly v loňském roce přepracovány podmínky programu včetně navazujících formulářů. V 

letošním roce tyto dokumenty zůstávají beze změn. Rada města Milevska svým usnesením č. 

334/21 ze dne 11.10.2021 doporučuje Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit program v 

předloženém znění.  
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Počet stran materiálu:                           2 

Počet příloh / počet stran příloh:          4/24 

1. P1 – Pravidla dotačního programu ,,Sport 2022“ 

2. P2 – Návrh žádosti o dotaci “ 

3. P3 – Formulář „F2 - Potvrzení o působení ve sportovním klubu, organizaci, spolku aj.“ 

4. P4 – Návrh veřejnoprávní smlouvy vč. přílohy - formuláře F1 - Závěrečná zpráva k 

vyúčtování dotace “ 

 

 


