Pravidla poskytování dotací na podporu sportu v obci Proboštov
I.
Úvod
Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře aktivit směřujících k
udržitelnosti a rozvoji sportu a tělovýchovy. Jedná se o poskytování finančních příspěvků
fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu obce Proboštov, které působí ve výše uvedených
oblastech, mají působnost v obci a u sportovních aktivit trvale pečují o mládež do 18-ti let.
II.
Žadatel, příjemce příspěvku
Oprávněným žadatelem a následně příjemcem finančního příspěvku z rozpočtu obce
Proboštov mohou být fyzické nebo právnické osoby a občanská sdružení registrovaná dle
zákona č. 83/1990 Sb., jejichž činnost je orientována na rozvoj sportu a tělovýchovy.
O příspěvek nemohou žádat obchodní společnosti a družstva, zřízená ve smyslu zákona
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.
III.
Formy podpory
1. Neinvestiční dotace na sportovní činnost
2. Mimořádné dotace - Sport a tělovýchova:
I) dotace na sportovní akce mládeže do 18 let
II) dotace na reprezentaci obce Proboštov
III) dotace na pořízení sportovního vybavení
3. Podpora sportovních akcí mimořádného významu pro obce Proboštov
4. Rezerva
1. Neinvestiční dotace na sportovní činnost
A) Plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů ve věku do 18 let
a) Žadatelem o dotaci o plošný příspěvek musí být sportovní organizace, kluby, spolky,
jejichž členy jsou osoby s trvalým pobytem v obci Proboštov ve věku do 18-ti let (včetně
18. roku).
b) Příspěvek je stanoven ve výši Kč 1 000,- na jednoho člena s trvalým pobytem v obci
Proboštov.
c) V případě, že je osoba s trvalým pobytem v obci Proboštov ve věku do 18-ti let členem více
sportovních organizací, klubů, spolků, je příspěvek poskytnut každé organizaci ve výši Kč
1 000,- na jednoho člena.
d) Žádost musí být podána v řádném termínu, a to do 31. 3. příslušného kalendářního roku, na
který je dotace a příspěvek požadován.
d) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně
Obecního úřadu v Proboštově. Tiskopisy jsou ke stáhnutí na webových stránkách obce:
www.ouprobostov.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v sekretariátu obecního úřadu.
e) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti.
B) Plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů ve věku nad 18 let
a) Žadatelem o dotaci o plošný příspěvek musí být sportovní organizace, kluby, spolky,
jejichž členy jsou osoby s trvalým pobytem v obci Proboštov ve věku nad 18 let.
b) Příspěvek je stanoven ve výši Kč 500,- na jednoho člena s trvalým pobytem v obci
Proboštov.
c) Žádost musí být podána v řádném termínu, a to do 31. 3. příslušného kalendářního roku, na
který je dotace a příspěvek požadován.
d) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně
Obecního úřadu v Proboštově. Tiskopisy jsou ke stáhnutí na webových stránkách obce:
www.ouprobostov.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v sekretariátu obecního úřadu.
e) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti.

2. Mimořádné dotace - Sport a tělovýchova
I) dotace na sportovní akce mládeže do 18 let
a) Žadatelem o dotaci mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby a občanská sdružení
registrovaná dle zákona č. 83/1990 Sb., které jsou registrovány na území obce Proboštov a
jejichž činnost je orientována na rozvoj sportu a tělovýchovy.
b) Předmětem dotace jsou především:
 Sportovní soustředění a pobyty
 Podpora sportovních akcí pořádaných na území obce Proboštov (slavnostní turnaje, akce
pro děti a mládež).
c) Obec Proboštov poskytuje finanční příspěvek jednorázově ve výši maximálně do Kč
10 000,-.
d) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně
Obecního úřadu v Proboštově. Tiskopisy jsou ke stáhnutí na webových stránkách obce:
www.ouprobostov.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v sekretariátu obecního úřadu.
e) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti.
II) dotace na reprezentaci obce Proboštov
a) Jedná se o mimořádnou dotaci na podporu talentované mládeže a sportovců reprezentující
obec na krajské, republikové a světové úrovni. Obec Proboštov poskytuje příspěvek
jednorázově ve výši Kč 20 000,-.
b) Žadatelem může být fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Proboštov. V případě, že se
jedná o organizaci, klub, spolek, musí být registrována v obci Proboštov a její členskou
základnu musí tvořit alespoň 50 % členů s trvalým pobytem v obci Proboštov.
c) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně
Obecního úřadu v Proboštově. Tiskopisy jsou ke stáhnutí na webových stránkách obce:
www.ouprobostov.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v sekretariátu obecního úřadu.
d) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti.
III) dotace na pořízení sportovního vybavení
a) Žadatelem o dotaci mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby a občanská sdružení
registrovaná dle zákona č. 83/1990 Sb., které jsou registrovány na území obce Proboštov a
jejichž činnost je orientována na rozvoj sportu a tělovýchovy.
b) Předmětem dotace jsou především:
 Pořízení sportovního vybavení – dresy, sportovní soupravy, sportovní náčiní.
c) Obec Proboštov poskytuje finanční příspěvek jednorázově ve výši maximálně do Kč
15 000,-.
d) Podmínkou poskytnutí dotace na pořízení oděvů je viditelná reprezentace obce formou
např. umístění loga.
e) Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně
Obecního úřadu v Proboštově. Tiskopisy jsou ke stáhnutí na webových stránkách obce:
www.ouprobostov.cz nebo k osobnímu vyzvednutí v sekretariátu obecního úřadu.
f) V žádosti musí být uvedeny všechny požadované náležitosti.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2) Žádosti o dotace vyhodnocuje sportovní komise a doporučuje starostce popř. zastupitelstvu
obce schválení a poskytnutí příspěvků.
3) Dotace musí být vyúčtována vždy nejpozději do konce daného kalendářního roku.
4) Pravidla byla schválena na 1. veřejném zasedání zastupitelstva obce Proboštov konaném
dne 27. 1. 2016 pod usnesením 10/016.
Návrh do sportovní komise předložila místostarostka obce Proboštov Bc. Jana Čermáková dne 7. 12.
2015.

