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Město Náchod 

Dotační program  
z výnosu m ěsta ze sázkových her  

na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu 
 

Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu 
byl schválen Radou města Náchoda dne 17. prosince 2018. 
 
Účel, na který mohou být pen ěžní prost ředky poskytnuty: 

- na celoroční činnost spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně 
nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických 
družstev do 21 let (startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné 
materiální vybavení – sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění)  

- na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního 
majetku (energie, vodné, stočné), na nájem sportovního zařízení 

- na investice do sportovního zařízení, které účetní jednotka podle § 28 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, odepisuje v souladu s účetními 
metodami 

 
Důvody podpory stanoveného ú čelu: 

- podpora mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především 
mladých obyvatel města Náchoda 

 
Předpokládaný celkový objem pen ěžních prost ředků vyčleněných v rozpo čtu m ěsta  
na podporu stanoveného ú čelu: 

- 2 280 000 Kč 
 
Maximální možná výše dotace v jednotlivém p řípadě: 

- 500 000 Kč 
 
Okruh zp ůsobilých žadatel ů: 

- spolky se sídlem a zároveň výkonem sportovní činnost na území města Náchoda 
 

Lhůta pro podání žádosti: 
- od 24. ledna 2019 do 28. února 2019 
 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 
- kritériem pro výši poskytnuté dotace bude bilance hospodaření žadatele dle údajů, 

které žadatel uvede v přílohách žádosti 
 - 25 % celkové rozd ělované částky  je určeno na podporu celoroční činnosti spolků 

působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených  
se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let 
(startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné materiální vybavení – 
sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění) 

- 75 % celkové rozd ělované částky  je určeno na investice do sportovního zařízení,  
na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního 
majetku (energie, vodné, stočné), na nájem sportovního zařízení 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 

- duben 2019 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

- žadatel má sídlo a zároveň vykonává sportovní činnost na území města Náchoda 
- dotace na celoroční činnost mládeže bude poskytnuta pouze spolkům s nejméně šesti 

registrovanými členy, kteří v roce 2018 dosáhli věku maximálně 21 let; spolkům 
s menším počtem registrovaných členů ve věku max. 21 let bude poskytnuta dotace 
pouze na správu vlastního sportovního majetku (údržba), na služby spojené 
s užíváním vlastního sportovního majetku (energie, vodné, stočné) a na investice do 
vlastního sportovního zařízení 

- žádostem spolků, od jejichž vzniku ke dni podání žádosti neuplynuly 2 roky, avšak 
uplynul 1 rok, bude vyhověno pouze zčásti 

- žádostem spolků, od jejichž vzniku ke dni podání žádosti neuplynul 1 rok, nebude 
vyhověno  

- žádost musí být podána ve stanovené lhůtě, na žádosti podané po stanovené lhůtě 
nebude brán zřetel 

- žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští 
- bezdlužnost vůči městu Náchodu a jím zřizovaným organizacím 
- v případě přidělení dotace umístí příjemce dotace logo města Náchoda na své 

propagační materiály (např. plakáty, dresy nebo jiné sportovní vybavení) 
 

Vzor žádosti a obsah jejich p říloh: 
- vzor žádosti a další formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Náchoda 

www.mestonachod.cz, záložka Život ve městě, Sport, Sportovní dotace 
 (http://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/sport/dotace/) 
- žadatel k žádosti přiloží:   

- výroční zprávu za rok 2018 
- účetní výsledovku za rok 2018 
- vyplněný „formulář majetek“ 
- vyplněný „formulář mládež“ 
- výpis ze spolkového rejstříku 

 
Adresa, kam je t řeba podat žádost: 

- Město Náchod, odbor kultury, sportu a CR, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
 
Kontaktní osoba: 

- Mgr. Jan Špaček, odborný pracovník pro kulturu, sport a CR, Městský úřad Náchod, 
tel. 491 405 218, mob. 778 434 178, e-mail: jan.spacek@mestonachod.cz 

 
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 20. 12. 2018. 
 
 
 
 
 

Roman Toušek 
vedoucí odboru kultury,  
sportu a cestovního ruchu 


