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P R O G R A M  I I I  

ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PRONÁJMU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  
  

(PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÉ DOTACE) 

 
Článek I 

 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Poskytování programové dotace města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) na částečnou 
úhradu pronájmu sportovních zařízení (dále jen „Program III“) se řídí ustanoveními „Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“, (dále jen „Dotační zásady“), 
schválených zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020. 

2. Dotační zásady jsou k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
a jsou zveřejněny na webových stránkách města. 

3. Z Programu III bude podpořena částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení, které sportovní spolky 
nezbytně potřebují pro zabezpečení pravidelných sportovních a pohybových aktivit a tělovýchovných 
činností dětí a mládeže, zejména pak na zajištění systémové přípravy dětí a mládeže na účast ve 
výkonnostních sportovních soutěžích.  

4. Program III specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování 
programové dotace z rozpočtu města tím, že: 
a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody 

podpory zabezpečení stanoveného účelu programové dotace (Článek II), 
b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci (Článek III), 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový 

objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu, a 
že určuje maximální výši programové dotace v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše 
programové dotace (Článek IV),  

d) vymezuje lhůtu pro podání žádosti o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci 
(Článek V), 

e) upřesňuje podklady a náležitosti žádosti o programovou dotaci (Článek VI),  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci (Článek 

VII),  
g) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 
5. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku jako 

spolek (jedná se též o spolky, které byly transformovány v souvislosti s nabytím účinnosti nového 
občanského zákoníku z občanských sdružení), která zajišťuje, organizuje a provozuje pravidelné 
sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.  

6. Spolek musí od svých členů vybírat členské příspěvky a vede seznam členů podle § 236 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

Článek II 
ÚČEL A DŮVOD VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 

1. Důvodem vyhlášení programu je úsilí města systémově podpořit činnost spolků, které zajišťují, 
organizují a provozují pravidelné sportovní a tělovýchovné aktivity dětí a mládeže. 

2. Program III je vyhlašován v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje tělovýchovy a sportu na území 
města. 

3. Účelem programu je v rámci rozpočtových možností města přispět spolkům na částečnou úhradu 
pronájmu sportovních zařízení, které nezbytně potřebují pro zabezpečení pravidelných sportovních a 
tělovýchovných aktivit dětí a mládeže, zejména pak na systémovou přípravu dětí a mládeže na 
výkonnostní soutěže, přebory, poháry a ostatní akce organizované jednotlivými sportovními svazy a 
střešními sportovními organizacemi s celostátní působností. 

4. Programová podpora podle Programu III není určena na úhradu pronájmu sportovních zařízení 
svěřených městem do správy příspěvkovým organizacím, které město zřizuje. Finanční podpora 
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pronájmu sportovních zařízení u těchto organizací je řešena v rámci pravidel a kritérií pro poskytování 
příspěvku těmto organizacím z rozpočtu města. 

 

Článek III 
OKRUH ŽADATELŮ O PROGRAMOVOU DOTACI 

1. O programovou dotaci města podle tohoto Programu III mohou žádat jen žadatelé vymezeni v Čl. I., 
odst. 3. Dotačních zásad a splňující podmínky uvedené v Čl. VII., odst. 3. Dotačních zásad a zároveň 
také podmínky určené bodem 5. a 6. článku I tohoto Programu III. 

2. Žadatelem o programovou podporu na pronájem sportovních zařízení mohou být dále jen spolky, které 
zabezpečují výkonnostní sport dětí a mládeže v souladu s článkem II, odst. 2. tohoto Programu III a 
zároveň mají alespoň 10 členů mladších 23 let. 

 
Článek IV 

UPŘESNĚNÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu města na pronájem 
sportovních zařízení souvisejících se zabezpečením výkonnostního sportu dětí a mládeže činí 
1 100 000 Kč pro rok 2023.  

2. Programovou dotaci je možno poskytnout žadatelům maximálně do výše peněžních prostředků 
schválených v rozpočtu města pro rok 2023 pro tento Program III.  

3. Programovou dotaci je možno poskytnout maximálně do výši pronájmu sportovního zařízení za 1 
hodinu účtovanou správcem nebo majitelem sportovního zařízení. 

4. Pokud požadavky žadatelů o programovou dotaci podle tohoto Programu III přesáhnou výši peněžních 
prostředků schválených v rozpočtu města pro rok 2023, budou požadavky úměrně kráceny.  

 

Článek V 
LHŮTY 

Lhůty (termíny) pro podávání žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu III a lhůty (termíny) 
procesu posuzování, hodnocení a rozhodování o poskytnutí programové dotace poskytovatelem se řídí 
samostatným dokumentem - časovým harmonogramem, definovaným v Čl. V. Dotačních zásad. 

 
 

Článek VI 
UPŘESNĚNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTI O PROGRAMOVOU DOTACI  

1. Pro účely podání žádosti o programovou dotaci podle tohoto Programu III žadatel vyplňuje formulář 
žádosti o programovou podporu, přičemž postupuje podle vysvětlivek uvedených ve formuláři. Formulář 
žádosti je k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a je 
zveřejněn na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.  

2. Žádost na částečnou úhradu pronájmu se podává samostatně pro každé sportovní zařízení zvlášť. 

3. Při uvádění počtu nezbytných hodin pronájmu v žádosti o programovou dotaci postupuje žadatel podle 
vysvětlivek uvedených ve formuláři žádosti pro tento program. 

4. Žadatel zvlášť uvede hodiny pronájmu, které využívají společně děti, mládež a „dospělí“. Za dospělé 
jsou považováni sportovci, kteří jednotlivými sportovními svazy a střešními sportovními organizacemi 
s celostátní působností nejsou již považováni za dorostence nebo juniory.  

5. Náležitosti žádosti o programovou dotaci jsou upraveny v Čl. VII. Dotačních zásad. 

 

 
Článek VII 

KONKRETIZACE POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 

1. Dotační komise se při posuzování a hodnocení žádostí řídí ustanoveními Čl. XIII. Dotačních zásad. 
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2. Dotační komise vyřadí žadatele (žádost) o poskytnutí programové dotace ze seznamu žadatelů při 
zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o programovou dotaci podle tohoto Programu III 
nebo z důvodu: 
a) nesplnění podmínek stanovených v Dotačních zásadách pro žadatele o programovou dotaci, 
b) žádost není v souladu s vyhlášenými cíli a účelem dle článku II tohoto Programu III, 
c) žadatel nesplňuje podmínky stanovené v článku III tohoto Programu III (není oprávněným 

žadatelem), 
d) předložené podklady žadatelem o programovou dotaci jsou v rozporu s podmínkami uvedenými ve 

vysvětlivkách pro vyplnění formuláře žádosti pro programovou dotaci, 

3. Dotační komise dále rozhodne o konečném počtu přijatých žádostí o programovou dotaci podle tohoto 
Programu III (dále jen oprávnění žadatelé). 

4. Dotační komise poskytne finanční prostředky vyčleněné na podporu tohoto programu z rozpočtu města 
podle článku IV tohoto Programu III jednotlivým oprávněným žadatelům podle následujících pravidel: 

a) rozdělí finanční prostředky s přihlédnutím: 

 k počtu hodin uznaných dotační komisí jako nezbytné pro zabezpečení výkonnostního sportu dětí a 
mládeže žadatele, 

 k výši pronájmu sportovního zařízení za 1 hodinu účtovanou správcem nebo majitelem sportovního 
zařízení. 

b) rozhodne o rovnoměrném krácení konečného návrhu programové dotace jednotlivým oprávněným 
žadatelům, pokud celková výše programové dotace navržena podle odst. 4. písm. a) a b) tohoto 
článku přesáhne celkový objem peněžních prostředků na pronájem sportovních zařízení 
souvisejících se zabezpečením výkonnostního sportu dětí a mládeže podle článku IV, odst. 1. tohoto 
Programu III. 

5. Dotační komise zpracuje o průběhu posuzování a hodnocení žádostí žadatelů závěrečnou zprávu podle 
Čl. XIII., odst. 7. Dotačních zásad, kterou předá administrátorovi.  

 
 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Program III je vyhlášen v souladu s Čl. VI. Programových zásad a je vyhlášen pro kalendářní rok 
2023. 

2. Poskytnutí programové dotace, jakož i její případné nečerpání nebo nedočerpání v plné výši, nezakládá 
nárok příjemce na poskytnutí programové dotace v následujících kalendářních letech. 

3. Program III byl schválen usnesením Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 
17/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8. 11. 2022, nabývá platnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem města a 
je účinný od 1. 1. 2023 

 
 
Příloha: Žádost o programovou dotaci podle Programu III 


