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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva  č.  20       dne 22.02.2017            ORR201701Z 

 
Dotační program „Sport 2017“ - návrh na poskytnutí dotací 

 

 
Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových vidlech územních rozpočtů, Dotační program „Sport 
2017“ 

 

 
Předkladatel:  Ing. Ivan Radosta      
   starosta města     ………………………… 
 
Vztah k rozpočtu:    Celková částka rozdělované dotace je zahrnuta ve schváleném rozpočtu 
                                   města pro rok 2017. 
 

1. Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje  
a) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska z dotačního 

programu „Sport 2017“ na rok 2017 pro jednotlivé subjekty dle přílohy P1- 
doporučení RMM, v celkové výši 4.522.000 Kč,  

b) upravené znění návrhu vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Milevska na rok 2017 dle přílohy P2. 

 

2. Důvodová zpráva  

ZMM dne 02.11.2016 usnesením č. 222/16 schválilo Dotační program „Sport 2017“.  
 
V programu byly vymezeny tři oblasti podpory:  

1. Podpora systematického sportování mládeže 
2. Podpora sportovních akcí 
3. Nákup sportovního vybavení pro mládež  

 
Celkem bylo ve stanoveném termínu pro podávání žádostí od 08.12.2016 do 30.12.2016 
podáno 46 žádostí, z toho v oblasti: 
1 – Podpora systematického sportování mládeže 13, doporučeno rozdělit   4.300.000 Kč 
2 – Podpora sportovních akcí 25, doporučeno rozdělit        150.000 Kč 
3 – Nákup sportovního vybavení pro mládež 8, doporučeno rozdělit        72.000 Kč 
 
Celkem doporučeno rozdělit           4.522.000 Kč 

 
Finanční limity pro jednotlivé oblasti dle dotačního programu: 
1. Podpora systematického sportování mládeže 4.300.000 Kč. 
2. Podpora sportovních akcí 150.000 Kč.  
3. Nákup sportovního vybavení pro mládež 100.000 Kč. 
 
Celkem 4.550.000 Kč, tato částka je i ve schváleném rozpočtu na rok 2017.  
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V souladu s pravidly dotačního programu navrhla sportovní komise radě města doporučit 
ZMM přerozdělení výše uvedených peněžních prostředků. Podrobný rozpis jednotlivých částek 
je v příloze P1. Požadavkům žadatelů nelze vyhovět v plné výši, neboť jejich součet výrazně 
překračuje limity stanovené dotačním programem.  
 
Finanční limit pro jednotlivé případy (na jeden účel či akci) nebyl v žádné oblasti podpory 
překročen. 
 
V oblasti podpory 3 bylo doporučeno nevyčerpat celý limit a ponechat zde rezervu 28.000,- 
Kč. 
 
Návrh veřejnoprávní smlouvy, schválený společně s dotačním programem byl drobně upraven 
v souvislosti se zkušenostmi s nově zavedeným registrem smluv. 
___________________________________________________________________________  
Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:       Ing. Petr Švára,                      13.02.2017 
 
Počet stran materiálu                                          2 
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):           2/11 
 
1. Příloha P1 – tabulky hodnocení pro jednotlivé oblasti podpory 
2. Příloha P2 – upravený návrh veřejnoprávní smlouvy  
 


