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Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury a sportu 
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí 

 

Dotační program pro rok 2021 

Sport a volný čas 

 
1. Název dotačního programu 

Sport a volný čas 
 
Podprogramy: 
1.1. Sportovní a volnočasové aktivity 

1.2. Reprezentace 
1.3. Děti a mládež 

1.4. Senioři 
 
2. Účel dotačního programu 

Účelem dotačního programu je rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních aktivit 
a možností všestranného vyžití volného času občanů města všech věkových kategorií, 
především dětí a mládeže, a to jak pro výkonnostní, tak pro rekreační sport. Dále je 
účelem dotačního programu výchova ke zdravému životnímu stylu a zlepšování 
materiálních podmínek subjektů činných v oblastech sportu a využití volného času. 
 

3. Důvody podpory stanoveného účelu 

Vytvoření podmínek pro sport a sportovní aktivity občanů všech věkových kategorií, 
zahrnujících jak výkonnostní sport a reprezentaci, tak rekreační sport ve volném čase, 
s důrazem na sportovní činnost dětí a mládeže. Vytváření podmínek pro volnočasové 
a zájmové aktivity občanů všech věkových kategorií. Vytváření podmínek pro 
zkvalitňování materiálního vybavení subjektů zabývajících se sportem a využitím volného 
času. Podpora dlouhodobých a opakovaných aktivit i jednorázových projektů. 
 

4. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu 

Předpokládaná výše celkové částky určené na dotační program Sport a volný čas je 
stanovena v rámci rozpočtu města Valašské Meziříčí* takto: 

1.1. Sportovní a volnočasové aktivity 

a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (dotace malého rozsahu) 200 000 Kč 
b) Dotace se spoluúčastí žadatele  350 000 Kč 
c) Přímá dotace z rozpočtu města na hokej, fotbal   3 100 000 Kč 

1.2. Reprezentace 

 Dotace se spoluúčastí žadatele 200 000 Kč 

1.3. Děti a mládež 

a) Přímá dotace mládežnického sportu z rozpočtu města 3 500 000 Kč 
b) Přímá dotace na nájem tělocvičen z rozpočtu města 400 000 Kč 
c) Přímá dotace na nájem plaveckých drah z rozpočtu města 260 000 Kč 
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1.4. Senioři 

 Přímá dotace sportovních aktivit seniorů z rozpočtu města  50 000 Kč 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ* CELKOVÁ ČÁSTKA v programu: 8 060 000 Kč 
 
*Přesná částka bude stanovena v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2021 podle 
aktuálních finančních možností Města Valašské Meziříčí. 

 
5. Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (dotace malého rozsahu): max. 10 000 Kč 
b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): max. 60 % z celkových nákladů (výdajů) 
c) Maximální výši přímé dotace v jednotlivém případě poskytovatel neurčuje. 

 
6. Lhůta pro podání žádosti o dotaci 

a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (max. 10 000 Kč)  od 01.01.2021 do 30.09.2021 
b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) od 20.10.2020 do 31.10.2020 
c) Přímá dotace z rozpočtu města  od 20.09.2020 do 30.09.2020 

 
7. Kritéria pro hodnocení žádosti 

a) Splnění formálních náležitostí žádosti. 
b) Významnost akce nebo činnosti, na kterou je dotace požadována z hlediska 

dlouhodobých cílů města s důrazem na sportovní a volnočasové akce a aktivity. 
c) Potřebnost z pohledu dopadu na cílovou skupinu, která má být projektem nebo 

aktivitou zasažena. 
 
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, orgány města Valašské Meziříčí takto: 
 
a) v případě žádosti o dotaci ve výši do 50 000 Kč včetně je lhůta pro rozhodnutí 

o žádosti do 90 dnů od doručení žádosti, 
b) v případě žádosti o dotaci větší než 50 000 Kč je lhůta pro rozhodnutí o žádosti do 90 

dnů od doručení žádosti. 
 
9. Podmínky pro poskytnutí dotace – společné pro všechny podprogramy 

a) Město Valašské Meziříčí vydává „Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Valašské Meziříčí“ (dále jen „Zásady“), 
které stanovují jednotná pravidla postupu pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města (viz příloha tohoto programu). Tato pravidla 
jsou závazná pro žadatele a příjemce dotace, pro orgány města, pro odbory 
městského úřadu, příslušné komise a kontrolní orgány. 

b) Příjemce dotace je povinen dodržovat povinnosti příjemce uvedené 
v čl. 8  „Zásad“, případně další povinnosti uvedené v uzavřené smlouvě. 

c) Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů (výdajů) vzniklých při 
realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním 
převodem, a to i před uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita 
k projektu a daňový doklad prokazující využití dotace bude vystaven v běžném 
kalendářním roce, pro který je dotační program vyhlášen. Uznatelné náklady (výdaje) 
ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce 
nejpozději k 31.12. daného roku.  

d) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace nejpozději do 15.01. 
následujícího roku po obdržení dotace, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.  

e) Žadatel a příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly 
podrobně viz čl. 9 „Zásad“. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který 
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mu byla poskytnuta, nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, 
vystavuje se sankcím podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a sankcím definovaným 
ve smlouvě. 

 

10. Specifické podmínky poskytnutí dotace pro jednotlivé podprogramy 

 

PODPROGRAM 1.1. – SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 
1. Okruh způsobilých žadatelů 

a) Žadatelem může být subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé 
podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči 
o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti sportu a volného času. 

b) Žadatel musí dále splňovat podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 „Zásad“. 

c) Žadatel současně splňuje jednu z těchto specifických podmínek podprogramu: 

1. žadatel je sportovní organizací, která: 

 pořádá nebo se účastní sportovních akcí s mezinárodní účastí, 

 pořádá nebo se účastní sportovních akcí regionálního a nadregionálního 
významu, 

 pořádá ostatní akce podporující a propagující sportovní činnost zejména dětí 
a mládeže, 

2. žadatel je organizací provozující sporty s vysokou diváckou atraktivitou (zejména 
fotbal a hokej), 

3. žadatel je organizací/klubem, spolkem, který vyvíjí celoroční činnost v oblasti 
volnočasových aktivit a zájmové činnosti různého druhu, zejména s důrazem na 
výchovné, pobytové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický 
vývoj dětí a mládeže. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí dotace v podprogramu Sportovní a volnočasové aktivity 

a) Dotace bude žadateli poskytnuta pouze na základě předložené žádosti a na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

b) Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci pouze na stanovený 
účel, maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu. 

c) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného 
kalendářního roku, pro který je dotační program vyhlášen. Poskytnutou dotaci nelze 
převádět do následujícího roku.  

d) Dotaci lze použít na uznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny v čl. 4 „Zásad“. 
Kromě uvedených lze dále dotaci poskytnout na: 

 materiál, ceny pro soutěžící, 

 nákup sportovního vybavení a zařízení do výše 40.000 Kč za jednotlivou věc, 

 služby (např. tisk, kopírování, praní dresů apod.), 

 náklady na provoz sportovního nebo volnočasového zařízení, 

 pronájem sportoviště/zařízení nezbytného pro provozování příslušné sportovní 
nebo volnočasové aktivity, 

 pronájem techniky, 

 cestovné na zápasy; cestovné dětí a mládeže včetně doprovodu dospělé osoby, 

 registrace v soutěžích, startovné, 

 propagace projektu, 

 náklady na sportovní nebo volnočasové soustředění – doprava, ubytování, nájem, 

 opravy a údržba majetku žadatele, 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny trenérů a rozhodčích zápasů (vč. 
trenérů a rozhodčích mládežnických kategorií). 
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e) Dotaci nelze použít na náklady (výdaje) uvedené v čl. 5 „Zásad“. Kromě uvedených 
dále nelze dotaci poskytnout na: 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny (s výjimkou trenérů a rozhodčích, vč. 
trenérů a rozhodčích mládežnických kategorií), 

 cestovné na tréninky, 

 přestupy sportovců (hráčů). 
 

PODPROGRAM 1.2. – REPREZENTACE  

 

1. Okruh způsobilých žadatelů 

a) Žadatelem může být subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé 
podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči 
o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti sportu a volného času. 

b) Žadatel musí dále splňovat podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 „Zásad“. 

c) Žadatel současně je sportovní organizací/sportovním oddílem, který: 

 se účastní nejvyšších celorepublikových soutěží, 

 se účastní v reprezentaci ČR, 

 reprezentuje město v zahraničí, 

 a zároveň k žádosti doloží doklad o účasti v soutěži na příslušné úrovni 
z předchozí sezóny. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí dotace v podprogramu Reprezentace 

a) Dotace bude žadateli poskytnuta pouze na základě předložené žádosti a na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

b) Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci pouze na stanovený 
účel, maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu. 

c) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného 
kalendářního roku, pro který je dotační program vyhlášen. Poskytnutou dotaci nelze 
převádět do následujícího roku.  

d) Dotaci lze použít na uznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny v čl. 4 „Zásad“. 
Kromě uvedených lze dále dotaci poskytnout na: 

 provozní náklady související s přípravou a účastí v soutěžích, 

 cestovné sportovců a trenérů, 

 nákup sportovního vybavení a zařízení do výše 40.000 Kč za jednotlivou věc, 

 propagace projektu. 

e) Dotaci nelze použít na náklady (výdaje) uvedené v čl. 5 „Zásad“. Kromě uvedených 
nelze dále dotaci poskytnout na: 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny, 

 opravy a údržbu majetku žadatele, 

 cestovné na tréninky. 

f) Příjemce dotace doloží k vyúčtování dotace také doklad o účasti v soutěži 
(reprezentaci) na příslušné úrovni.  

 

PODPROGRAM 1.3. – DĚTI A MLÁDEŽ  

 

1. Okruh způsobilých žadatelů 

a) Žadatelem může být subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé 
podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči 
o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti sportu a volného času. 

b) Žadatel musí dále splňovat podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 „Zásad“. 
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c) Žadatel současně je sportovní organizací (oddílem), která provádí celoroční 
pravidelnou činnost s mládeží do 18 let. 

d) Žadatel, který žádá o přímou dotaci mládežnického sportu, k žádosti rovněž doloží: 

 rozpis družstev      (tabulka č. 1) 

 rozpis výkonnostní úrovně jednotlivců  (tabulka č. 2) 

 jmenný seznam členů oddílu do 18 let  (tabulka č. 3) 

 organizace soutěží    (tabulka č. 4) 

 sportovní zařízení    (tabulka č. 5) 

 časový harmonogram tréninků na rok 

e) Žadatel, který žádá o přímou dotaci mládežnického sportu, prokazatelným způsobem 
vykáže počet sportovců do 18 let (rozhodný je ročník narození - sportovec dosáhne 
v příslušném kalendářním roce maximálně věku 18 let), kteří jsou jeho řádně 
zaregistrovanými členy. 

f) Žadatel, který žádá o přímou dotaci mládežnického sportu, vede evidenční karty 
sportovců, jejichž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce potvrzující, že se 
sportovec věnuje sportovní činnosti v rámci aktivit žadatele (v případě nezměněných 
údajů zůstávají evidenční karty sportovců v platnosti 3 roky, aktualizováno je pouze 
čestné prohlášení zákonného zástupce sportovce. 

g) Žadatel, který žádá o přímou dotaci mládežnického sportu, prokáže, že členský 
příspěvek člena sportovní organizace/oddílu do 18-ti let činí min. 600 Kč/rok a uvede 
výši vybraných členských příspěvků za předchozí kalendářní rok (výpis z hlavní knihy; 
výpisy z účtu; při platbě v hotovosti kopii dokladu potvrzení o platbě). 

h) Žadatel, který žádá o přímou dotaci mládežnického sportu, po odevzdání vyúčtování 
dotace bude svou činnost a sportovní výsledky prezentovat v elektronické podobě. 

i) Žadatel využívá sportoviště a tělocvičny v organizacích zřizovaných městem Valašské 
Meziříčí (školy a školská zařízení) a plavecké dráhy na Krytém bazéně ve Valašském 
Meziříčí (platí pro žádosti o dotaci na nájem tělocvičen a plaveckých drah). Pokud 
využívá žadatel sportoviště a tělocvičny v jiných budovách než těch, které patří 
organizacím zřizovaným nebo založeným městem Valašské Meziříčí, může mu být 
přidělena dotace ve  výši maximálně 50 % požadované částky. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí dotace v podprogramu Děti a mládež 

a) Dotace bude žadateli poskytnuta pouze na základě předložené žádosti a na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

b) Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci pouze na stanovený 
účel, maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu. 

c) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného 
kalendářního roku, pro který je dotační program vyhlášen. Poskytnutou dotaci nelze 
převádět do následujícího roku.  

d) Dotaci lze použít na uznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny v čl. 4 „Zásad“. 
Kromě uvedených lze dále dotaci poskytnout na: 

 materiál, ceny pro soutěžící, 

 nákup sportovního vybavení a zařízení do výše 40.000 Kč za jednotlivou věc, 

 služby (např. tisk, kopírování, praní dresů apod.), 

 náklady na provoz sportovního zařízení nebo sportoviště, 

 opravy a údržba sportovního vybavení a nářadí, 

 pronájem sportoviště nezbytného pro provozování příslušného sportu, 

 pronájmy sportovišť a tělocvičen u škol a školských zařízení zřizovaných městem 
Valašské Meziříčí, 

 pronájem plaveckých drah na sportovišti ve vlastnictví města Valašské Meziříčí, 

 pronájem techniky, 

 cestovné dětí a mládeže včetně doprovodu dospělé osoby, 

 registrace v soutěžích, startovné, 
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 propagace projektu, 

 náklady na sportovní soustředění – doprava, ubytování, nájem, 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny trenérů a rozhodčích zápasů 
(vč. trenérů a rozhodčích mládežnických kategorií). 

e) Dotaci nelze použít na náklady (výdaje) uvedené v čl. 5 „Zásad“. Kromě uvedených 
nelze dále dotaci poskytnout na: 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny (s výjimkou trenérů a rozhodčích 
zápasů, a trenérů a rozhodčích mládežnických kategorií) 

 přestupy sportovců (hráčů). 
 

3. Metodika výpočtu přímé dotace 

 

Metodika výpočtu přímé dotace mládežnického sportu: 
 

Kritérium 1. - Počet členů oddílu/klubu do 18 let věku: 
Každý člen ve věku do 18 let má hodnotu 1 bodu. Při vícenásobném členství se dělí 1 bod 
stejným dílem mezi příslušné oddíly. 
 

Kritérium 2. - Kategorie finanční náročnosti vybavení pro daný sport: 
a)  turistika, plavání, šachy, softball, badminton, horolezectví, sportovní tanec, volejbal, 
nohejbal, basketbal, házená, aerobic, kuželky, gymnastika, atletika, stolní tenis, bojové 
umění a sport, kopaná,  florbal    - stanovený koeficient 1 
 

b)  střelectví, jezdectví, lyžování, cyklistika, tenis, kanoistika, automobilový a motoristický 
sport, hokej  - stanovený koeficient 1,3 
 

Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z celkové částky určené na přímou dotaci 
v programu v přecházejícím období (jeden bod = celková částka / součet všech bodů 
stanovených dle kritérií 1. a 2.). 

 

PODPROGRAM 1.4. – SENIOŘI 
 

1. Okruh způsobilých žadatelů 

a) Žadatelem může být subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé 
podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči 
o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti sportu a volného času. 

b) Žadatel musí dále splňovat podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 „Zásad“. 

c) Žadatel současně je organizací provozující celoroční pravidelné sportovní aktivity 
se zapojením a účastí seniorů nad 60 let. 

d) Žadatel k žádosti doloží jmenný seznam členů oddílu nad 60 let. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí dotace v podprogramu Senioři 

a) Dotace bude žadateli poskytnuta pouze na základě předložené žádosti a na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

b) Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci pouze na stanovený 
účel, maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci projektu. 

c) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného 
kalendářního roku, pro který je dotační program vyhlášen. Poskytnutou dotaci nelze 
převádět do následujícího roku.  

d) Dotaci lze použít na uznatelné náklady (výdaje), které jsou uvedeny v čl. 4 „Zásad“. 
Kromě uvedených lze dále dotaci poskytnout na: 

 Materiál, 

 Cestovné, 
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 nákup sportovního vybavení a zařízení do 40.000 Kč na jednotlivou věc, 

 služby (např. tisk, kopírování apod.), 

 náklady na provoz sportovního zařízení, 

 pronájem sportoviště nezbytného pro provozování příslušného sportu,  

 pronájem techniky, 

 propagace projektu. 

e) Dotaci nelze použít na náklady (výdaje) uvedené v čl. 5 „Zásad“. Kromě uvedených 
nelze dále dotaci poskytnout na: 

 mzdy včetně zákonných odvodů a odměny, 

 opravy a údržbu majetku žadatele. 
 

3. Metodika výpočtu přímé dotace 
 

Metodika výpočtu přímé dotace sportovních aktivit seniorů: 
Systém bodování: 
 

Kritérium 1. - Věkové kategorie: 
a) senioři nad 60 let   - počet bodů 20/senior 
 

Kritérium 2. - Kategorie finanční náročnosti vybavení dle sportu: 
a)  turistika, plavání, šachy, softball, badminton, horolezectví, sportovní tanec, míčové hry, 
aerobic, kanoistika, kuželky, gymnastika, atletika, stolní tenis, bojové umění a sport, 
kopaná, skauting, florbal - počet bodů 30/druh sportu 
b)  střelectví, jezdectví, lyžování, cyklistika, tenis   - počet bodů 60/druh sportu 

c)  automobilový a motoristický sport, hokej - počet bodů 90/druh sportu 
 

Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z celkové částky určené na přímou dotaci 
v programu (jeden bod = celková částka/součet všech bodů všech podaných žádostí). 

 
11. V případě rozdílu jsou údaje uvedené v tomto programu nadřazeny „Zásadám“. 

 
12. Administrátor programu: Odbor školství, kultury a sportu 

Danuše Haratická, tel.: 571 674 658 
Email: haraticka@muvalmez.cz 

 
 
 
Přílohy:   
 
1. Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Valašské Meziříčí (v elektronické podobě 

na https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-
vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433) 

 
2. Formulář vyúčtování a závěrečná zpráva k dotaci z rozpočtu města Valašské 

Meziříčí 

(v elektronické podobě na https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-
navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433) 

 
3. Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 

Valašské Meziříčí 

(v elektronické podobě na https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-
navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433) 

 
4. Tabulky č. 1 – 5 jako přílohy pro žádost o dotaci v podprogramu 1.3. Děti a mládež 

(v elektronické podobě na 
https://www.valasskemezirici.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=43587&n=program-sport-a-volny-
cas-podprogram-1-3-deti-a-madez-tabulky-c-1-5-jako-prilohy-pro-zadost-o-dotaci&p1=17588) 

mailto:haraticka@muvalmez.cz
https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433
https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433
https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433
https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433
https://www.valasskemezirici.cz/zasady-pro-poskytovani-dotaci-a-navratnych-financnich-vypomoci-ucinne-od-1-7-2020/d-43433
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