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Dotační program na podporu sportu – na nájemné a provoz sportovišť
Dotace poskytnuté z rozpočtu města Hradec Králové na podporu veřejně prospěšných
projektů v oblasti sportu. Program podle § 10 c odst. 2 zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo
ZM/2021/1148 dne 26.04.2021.

Název programu
Dotační program na podporu sportu – na nájemné a provoz sportovišť 2021/2022
Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací a provozovatelů sportovních
zařízení v období od 01.09.2021 do 31.08.2022, zabývajících se organizací pravidelných
celoročních sportovních aktivit na území města Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta
na nájemné sportovišť a energií prokazatelně spojených s užíváním těchto ploch k činnosti
královéhradeckých sportovních organizací.

Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora
sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména
s mládeží, v oblasti sportu.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný
program pro příslušný rozpočtový rok
Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu
města je 10.500.000 Kč.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Celková výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na
nájemné sportovišť (doložené platnou nájemní smlouvou) a energií prokazatelně spojených s
užíváním těchto ploch k činnosti královéhradeckých sportovních organizací. V případě dotace
na pronájem Plaveckého bazénu Hradec Králové a Zimního stadionu Hradec Králové může
tato dílčí část dotace činit maximálně 85% z celkových uznatelných nákladů na pronájem
Plaveckého bazénu a Zimního stadionu Hradec Králové.

Kritéria pro hodnocení žádostí
Každá žádost bude zhodnocena po stránce formální, věcné a obsahové.
Formální, věcná správnost a působení žadatele (maximální počet bodů 20)
Soulad žádosti s vypsaným dotačním programem, úplné a správné vyplnění údajů o žadateli a
o projektu, dodání všech požadovaných příloh odpovídající kvality, doba působnosti žadatele a
zkušenosti s podobným projektem a kvalita předchozí spolupráce s městem
Zájmy města (maximální počet bodů 40)
v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové: vliv činnosti na oživení
města a aktivní zapojení jeho obyvatel, prezentace města, rozsah propagace činnosti
Projekt (maximální počet bodů 40)

pronajímaná/provozovaná sportoviště, kvalita provozované sportovní činnosti žadatele,
věkové kategorie, rozsah pronajímaných hodin na sportovištích v majetku města a jiných
sportovištích, účast žadatele v soutěžích/turnajích, dosažené výsledky
Minimální počet dosažených bodů pro získání dotace na nájemné a provoz sportovišť
je 70 bodů.
Mezi všechny žadatele, jejichž žádost získá minimálně 70 bodů, budou dotace
rozděleny poměrnou částí dle bodového ohodnocení.
Neodevzdání vypořádání dotace za předešlý projekt v termínu dle smlouvy může být
důvodem k neposkytnutí dotace.

Žadatelé
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné
činnosti a projekty (dále jen „žadatel“). Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace
podstatná. O dotaci v tomto programu nemohou žádat společnosti zřízené, založené nebo
spoluzaložené městem (např. FC Hradec Králové a.s., Mountfield HK a.s.).

Lhůta pro podání žádostí
Termín pro podání žádosti je od 31.05.2021 od 8.00 hod. do 14.06.2021 do 17:00 hod.
prostřednictvím dotačního portálu města Hradec Králové na adrese https://dotace.mmhk.cz
Žádost je podána včas, je-li nejpozději v poslední den stanoveného termínu a do stanoveného
času vytvořena v dotačním portálu města a úspěšně jeho prostřednictvím odeslána. V souladu
s čl. XI. odst. 7 Pravidel 5P je žádost rovněž podána včas, pokud žadatel na výzvu odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu odstraní zjištěné nedostatky.
Místo a forma podání žádosti
Základním a nutným způsobem podání je podání elektronickou formou prostřednictvím
dotačního portálu města (https://dotace.mmhk.cz).
Žádost musí být ve výše uvedené lhůtě městu doručena prostřednictvím dotačního portálu
města Hradec Králové s vložením všech povinných příloh.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 6 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytování dotace jsou stanoveny:
- Pravidly 5P (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020 schválená dne
29.06.2020, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným
projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové – Pravidla 5P)
- specifickými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu
Další závazné podmínky pro poskytnutí dotace:
•

žadatel v celém roce 2019 a 2020 vyvíjel celoroční sportovní činnost (minimálně 10 resp.
9 měsíců v roce, započítávají se i měsíce, ve kterých nebylo možné činnost provozovat v
důsledku nařízení stanovených státem v souvislosti s COVID-19), podle stanov
zaregistrovaných ve spolkovém rejstříku, na území města Hradec Králové, a jeho členové
se kromě sportovní přípravy účastnili soutěží družstev či jednotlivců, pořádaných
příslušnými svazy/asociacemi nebo jiných veřejných vystoupení (akademií). Celoroční
sportovní činností není rozuměno pořádání kurzů s omezenými vstupy a příměstských
táborů.
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•

•
•

žadatel vede evidenci všech svých členů a jimi zaplacených příspěvků. Vede účetní nebo
daňovou evidenci odpovídající typu spolku / organizace a v rozlišení, odpovídajícímu těmto
pravidlům. V účetní nebo daňové evidenci je schopen odlišit hlavní (sportovní) činnost od
vedlejších (podnikatelských)
žadatel má individuální členy, včetně mladších 23 let, kteří prokazatelně platí individuální
členské/oddílové/registrační příspěvky alespoň ve výši 300 Kč za kalendářní rok
žadatel, který ke své činnosti vede a minimálně 3 roky archivuje docházku (u členů do 23
let věku včetně)

Veřejná podpora
Dotace poskytnuté na základě tohoto dotačního programu představují veřejnou podporu dle
Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle charakteru projektu a výše dotace jsou jednotlivé
případy řešeny zpravidla v režimu de minimis (Nařízení komise EU č. 1407/2013) nebo režimu
blokových výjimek (Nařízení komise EU č. 651/2014).
Vzory dokumentů
Vzor žádosti a příloh je zveřejněn v dotačním portálu města Hradec Králové.
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50.000 Kč je přílohou tohoto dotačního
programu, v případě dotace nad 50.000 Kč je každá jednotlivá smlouva schvalována
Zastupitelstvem města Hradec Králové jednotlivě.
Seznam povinných příloh:
1) Účetní výkaz - Výsledovka nebo Výkaz zisku a ztráty za roky 2019 a 2020 v rozlišení na
hlavní a vedlejší činnost, který zřetelně obsahuje náklady na nájemné sportovišť a energie
(plyn, elektřina, voda, teplo). Příspěvek se vypočítává pouze z hlavní (sportovní) činnosti.
2) Platná nájemní smlouva sportoviště (jednotlivé vstupy členů na sportoviště nelze
považovat za nájemné, jedná se o provozní služby pro sportovní zařízení).
3) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (předkládají žadatelé, jsou-li
PO nebo FOP)
4) Identifikace osob v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. - je-li žadatel
právnická osoba (tuto přílohu dokládají pouze obchodní společnosti, tj. a.s., s.r.o.)

Mgr. A. Mokren
vedoucí odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu
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