Podmínky Programu
„Podpora a rozvoj sportování občanů Horních Počapel (Horních Počapel a Křivenic) ve sportovním
areálu Horní Počaply pro rok 2019“
1. Okruh způsobilých žadatelů:
Dotační program je určen pro:
a) právnické osoby: (sportovní) organizace - zapsané spolky, pobočné spolky a obecně
prospěšné společnosti, které mají sídlo a působnost na území Obce a jejichž obsahovou
náplní je zajišťování pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti (včetně hasičského sportu)
pro děti a mládež do 19 let a pro zdravotně postižené občany na území Obce
b) fyzické osoby: obyvatelé Obce
O dotaci nemohou žádat politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích.
2. Lhůta pro podání a rozhodnutí o žádosti:
Řádně vyplněná žádost o přistoupení k Programu a možnému následnému uzavření Veřejnosprávní
smlouvy, jejíž vzor je Přílohou č. 1 těchto Podmínek Programu, musí být doručena osobně nebo
poštou na podatelnu Obecního úřadu Obce a to v termínu od 29. 4. 2019 do 30. 11. 2019. Lhůta je
zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě
u poskytovatele poštovních služeb.
Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena na předpokládanou výši plnění na základě schválení Rady
Obce nebo Zastupitelstva Obce na jejich nejbližším zasedání následujícím po dni podání žádosti. Na
poskytnutí dotace není právní nárok.
3. Kritéria pro hodnocení žádosti









Žádost nesmí být v rozporu s Programem a jeho stanovenými Podmínkami.
Žádost nesmí být podána jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebo být
doručena na jinou adresu než je sídlo Obce.
Žádost musí být podána ve stanoveném termínu pro předložení žádosti.
Žádost musí být podána na formuláři vydaném Obcí a řádně podepsána žadatelem.
Žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli/Obci ani jím zřízeným
organizacím neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
Žadatel musí mít případnou předcházející dotaci/e přijatou/é od Obce vyúčtovanou/é
v řádném termínu.
Žádost nesmí být podána na spolufinancování jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Obcí.
V případě porušení kritérií bude žádost vyřazena a nebude posuzována.

4. Postup vyřízení žádosti o dotaci
a) žadatel právnická osoba – požádá Obec o přistoupení k Programu. Žádost o přistoupení bude
při splnění podmínek Programu schválena s předpokládaným limitem dotace. Po schválení
žádosti nebude žadatel hradit organizaci Sportovní areál Horní Počaply p.o. žádné poplatky za
využívání sportovišť a servis náležející ke sportování, a to až do výše schváleného limitu
dotace. Fakturu za využití sportovišť vystaví organizace Sportovní areál Horní Počaply p.o. za
stanovené časové období na adresu příslušné právnické osoby. Žadatel předá fakturu Obci
k čerpání dotace formou úhrady faktury. Obec uhradí předloženou a schválenou fakturu

přímo organizaci Sportovní areál Horní Počaply p.o. a tím poskytne žadateli dotaci
z dotačního programu. Obec takto postupuje maximálně do výše schváleného limitu dotace
dle uzavřené veřejnosprávní smlouvy. O poskytnutí dotace formou uhrazení faktury ve
prospěch organizace Sportovní areál Horní Počaply p.o. a o zániku závazku žadatele vůči
organizaci Sportovní areál Horní Počaply p.o. informuje žadatele Obec.

b) žadatel fyzická osoba:
1. Požádá Obec o přistoupení k Programu. Žádost o přistoupení bude při splnění
podmínek Programu schválena s předpokládaným limitem dotace. Po schválení
žádosti bude žadatel hradit jednotlivé faktury za využití sportovišť organizaci
Sportovní areál Horní Počaply p.o. Tyto faktury (případně více faktur) předloží Obci
k čerpání dotace z Programu formou úhrady faktury, a to až do výše schváleného
limitu dotace. Obec poskytne dotaci žadateli v hotovosti nebo na bankovní účet
žadatele – fyzické osoby uvedený ve veřejnoprávní smlouvě.
2. Může též využít možnosti vstupu do některé organizace, která je účastníkem tohoto
Programu. V takovém případě vykonává fyzická osoba dotovanou sportovní
a tělovýchovnou činnost v rámci této organizace, která současně vyřizuje veškeré
administrativní náležitosti týkající se čerpání dotace dle tohoto Programu.
5. Podmínky pro poskytnutí dotace







Splnění a dodržení všech kritérií dotačního titulu dle bodu 3 těchto Podmínek Programu.
Právnické osoby přiloží k žádosti o přistoupení k programu výpis členské základny. V případě
právnických osob musí mít nejméně 80 % jejich členů trvalý pobyt v Obci.
Právnické osoby, využívající dotaci z tohoto Programu, jsou povinny umožnit oprávněným
orgánům Obce na požádání prokázat splnění podmínek trvalého pobytu v Obci u jednotlivých
fyzických osob své členské základny a umožnit těmto orgánům kontrolu takových tvrzení.
Jednotliví žadatelé o dotaci – fyzické osoby, musí mít trvalý pobyt v Obci.
Při využívání dotace platí rezervační systém organizace Sportovní areál Horní Počaply p.o.

6. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky Programu byly schváleny Zastupitelstvem
usnesení č. 11/1/2019.

obce Horní Počaply dne

Podmínky Programu byly vyvěšeny na úřední desce Obce dne 29.3.2019.

Přílohy Podmínek Programu
Příloha č. 1 - Tiskopis žádosti o přistoupení k Programu
Příloha č. 2 – Informace Oznámení o úhradě závazku a poskytnutí dotace

20.3.2019,

