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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 05            dne 29.03.2023               ORR052301Z  

 

Vyhodnocení dotačního programu Sport 2023 

 

 

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:                       Markéta Honzíková, místostarostka                           .……………. 

Zpracovatel:                        Jaroslav Bolek, vedoucí ORR                               .……………. 

                                            Ing. Lenka Džermanská, referentka ORR                   .……………. 

Souhlas dotčených odborů: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí OF   .……………. 

 

Vztah k rozpočtu:                bez vlivu na saldo rozpočtu pro rok 2023 

 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Sport 2023 jednotlivým 

žadatelům podle příloh ORR072301Z_P1, ORR072301Z_P2 a ORR072301Z_P3. 

 

 

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 minulých letech lze dotaci města poskytnout pouze na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy mezi městem a žadatelem o dotaci. Hodnotící komisí podaných 

žádostí je dle pravidel dotačního programu Sportovní komise Rady města Milevska. Pro rok 

2023 je po schváleném navýšení finančních prostředků (usnesení Zastupitelstva města 

Milevska č. 49/23 ze dne 01.02.2023) v oblasti 1 – Podpora systematického sportování 

mládeže, navrženo podpořit tento program částkou 5.053.000 Kč.  

Přehled žádostí, požadované dotace, návrh dotací a jejich zdůvodnění od sportovní komise 

byly předloženy k projednání Radě města Milevska, která svým usnesením č. 72/23 ze dne 

06.03.2023 doporučuje Zastupitelstvu města Milevska rozdělit finanční prostředky žadatelům 

dle příloh ORR052301Z_P1, ORR052301Z_P2 a ORR052301Z_P3.  

Předkladatelka tohoto materiálu i zpracovatel rovněž udělení dotací dle výše uvedených příloh 

doporučují.  

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Džermanská, 21.03.2023 
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Počet stran materiálu:   2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 4/9 

1. Příloha P1 – Tabulka s návrhem na přidělení dotací v DP Sport 2023 – oblast 1 - 

Podpora systematického sportování mládeže 

2. Příloha P2 – Tabulka s návrhem na přidělení dotací v DP Sport 2023 – oblast 2 - 

Podpora sportovních akcí na území města Milevska určených pro veřejnost 

3. Příloha P3 – Tabulka s návrhem na přidělení dotací v DP Sport 2023 – oblast 3 - 

Nákup sportovního vybavení pro mládež 

4. Pravidla dotačního programu Sport 2023 


