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:

MěIník

PoDPoRA A Rozvol sPoRToVÁNí oBčANŮ HoRNícH PočAPEt {HoRNícH PočAPEt A KŘ|VENlc)
VE sPoRToVNÍM AREÁtU HoRNÍ PočAPtY PRo RoK 2o2o
Vyhlášení programu

1.7.

72.

Název dotačníhoprogramu: ,,Podpora a rozvoj sportování občanůHoÍních Počapel (Horníah
Poěapel á Křiv€nic) ve sporiovním areálu Horní Pořaply plo rok 2020" (dále jen ,,Pro8ram").

Posk}tování dotací z Pro8ramu se realizuje V souladu

s následujícími práVnírni normami:

zákon č' 128/2000 5b' o obcích, Ve znění pozdějších předpisů, zákon č' 89/2012 5b' občanský
zákoník, Ve znění pozdějších předpisů, zákon č' 320/2oo1sb' o finančníkontrole, Ve znéní

pozdějších předpisů a rákon č.250/2000 sb.910c,
rozpočtů, ve Žnění pozdějších předpisů'

o rozpočtoýých pravidlech územních

1.3.

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je obec Horní Počaply, se sídlem Horní
Pačap|y 24'], 277 03 Horní Počaply, lČ: oo236829 (dále jen ,,obec").

14

Hlavním smyslem a účelemProgramu je systémová podpora sportu a tělovýchovy V obci'
současně bude zavedením adresnosti dotací a vytvořením dalších kontrolních mechanismů

možnédo5áhnout Vyššítransparentnostj, jednoduššíkontroloVatelnosti a oVěřitelnosti
množstvíVeřejných prostředků skutečně Vynaložených za účelempodpory sportu
a tělovýchovy Vobci' smyslem programu je zvýšenímotivace občanůke sportovní
a tělovýchovné činnostl relaxaci pohybem, zlepšení fYzické kondice, zlepšenípospolitosti
a VyššíVyužitíkapacit

1'5.

sportovního areálu Horní Počaply.

Použitéfinančníprostředky 2 Programu budou na základě stanovených podmínek
prokazatelné souviset 5 pravidelným sportováním občanů,dětí a mládeže či zdravotně
postižených občanů'

1'6.

Žadatelem o dotaci z Programu můžebýt nevýdělečná piáVnická osoba 'organizace se
sídlem V Horních Počaplech, jejížpřevažujícíposlání plynoucí ze zákládajícího aktu definuje
její činnost jako sportovní či tělovýchovnou činnost nebo podporu sportu nebo tělesné
VýchoVY (Včetně hasičského sportu)' Žádost opřistoupení k dotačnímu programu mohou
podat také fyzické osoby - obyvatelé obce. o dotaci nemohou žádat politické strany a hnutí
dle zákona č' 424/7997 sb. o sdružoVáníV politických stranách a V politických hnutích. Žadatel
musí nejdé|e V okamžiku podání žádosti splňovat podmínky Pro8ramu.

1.7

'

objem finančníchprostředků Pro8ramu je stanoven pro rok 2o2o
částka byla schVálena V rozpočtu obce Zastupitelstvem obce'

V částce

5oo'ooo, Kč. Tato

1.8'

Na přistoupení k Pro8ramu a uzavřenísmlouvy o dotaci není pláVní nárok'

1.9'

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou PodmínkY Pro8ramu Včetně jejich příloh'

Tento Program byl schVálen zastupltelstvem obce Horní Počaply dne 12.12.2019, usnesení
č.1o/4/2o79'

J'řísvačina V'r.
starosta obce

Bc' Pavla Lapčíková V.r.

místostarostka obce

Přílohy:

Podmínky pro8ramu
Žádost o přistoupení

k

programu

ZVeřejněno na úřednidesce dne 31'12'2019

Sejmulol

Podmínky Programu
,,Podpora e ro'Voj sportování občanůHořníah PočapeI (Horníah Počapel a Křivenia)ve spoÍtovním
areálu Horní Počaply plo lok2o2oll
1. okruh způsobilých žadatelů:

Dotačnípro8ram je ulčen pro:

a)

b)

práVnické osoby: (sportovní) or8anizace _ zapsané spolky/ pobočnéspolky a obecně
prospěšnéspolečnosti, které mají sídlo a působnost na územíobce a jejichž obsahovou
náplní je zajišťování pravidelné tělovýchovné a sportovni činnosti (Včetně hasičského sportu)
pro děti a mládež do 19 let a pro zdravotně postižené občany na Územíobce
fyzické osoby: obyvatelé 0bce

o

dotaci nemohou žádat po]itické strany a hnutí dle zákona č' 424/1991' sb. o sdružování

V

politických stranách

aV

politických hnutích'

2. Lhůta pro podání e rozhodnuti o Žádosti:

Řádně Vyplněná žádost o přistoupení k Programu a možnému následnému uzaVřeníVeřejnosprávní
smlouvy, jejížVzor je Přílohou č' 1 těchto Podmínek Programu, musí být doručena osobně nebo
poštou na podatelnu obecního úřadu obce a to vtermínu od 1.2.2020 do 30' 11. 2o2o' 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 zastupjtelstva obce na jejich nejbližším2asedání následujícím po dni podání žádosti' Na
poskytnutí dotace není práVní nárok'
3. Kritéřia pro hodnocení žádosti

.
.

Žádost nesmí být

.
.
.

Žádost musí být podána na formuláři Vydaném obcí a řádně podepsána žadatelem'

.
.
.

rozporu s Pro8ramem

a jeho

sianovenými Podmínkami'
Žádost nesmí být podána jakýmkolijiným způsobem (např' faxem nebo e mailem) nebo být
doručena na jinou adresu, než ie sídlo obce.
Žádost musí být podána Ve stanoveném termínu pro předložení žádostj'
V

Žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti VůčiposkYtovateli/obci ani jlm zilzenym
organizacím neuhrazené finanční záVa2ky po lhůtě splatnosti'

Žadatel musí mít případnou předcházející dotaci/e přijatou/é od obce Vyúčtovanou/é
V řádném

termínu'

Žádost nesmí být podána na spolufinancováníjiné Veřejné finančnípodpory poskytnuté obcí'
V případě porušeníkritériíbude žádost vyřazena a nebude posuzována'

4. Postup vyřízení žádosti o dotaci

a)

žadatel práVnická osoba _ požádá obec o přistoupení k Pro8ramu. Žádost o při5toupenl bude
přj splnění podmínek Programu schválena s předpokládaným limitem dotace. Po schVálehí
žádosti nebude žadatel hradit organizacj sportovníareá] Horní Počaply p.o. žádné poplatky za
Využívánísportovišť a servis náležejícíke sportování, a to až do Výše schváleného limitu
dotace' Fakturu za Využitísportovišť Vystaví or8anizace sportovní areál Horní Počaply p.o.
za stanovené časovéobdobí na adresu pří5lušnépráVnické osoby' Žadat_Al předá fakturu obcj
k čerpánídotace formou úhrady faktury' obec uhradí předloženou a schválenoL] fakturu

přímo organizaci sportovní areál Horní Počaply p'o' a tím poskytne žadateli dotaci z
dotačníhoprogramu. obec takto postupuje maximáIně do Výše schváleného limitu dotace
dle uzavřené VeřejnopráVní smlouvy' o poskytnutí dotace formou uhrazení faktury Ve
prospěch organizace sportovní areál Horní Počaply p'o. a o zániku záVazku žadaiele Vůči
organizaci sportovníareál Horní Počaply p'o. informuje žadatele obec.

b) žadatelfyzickáosoba:

1.

2'

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 Využjtísportovišť organizaci
sportovní areál Horní Počaply p.o. Tyto faktury (případně více faktur) předloží obci
k čerpání dotace z Pro8ramu formou úhrady faktury, a to až do Výše schváleného
limitu dotace' obec poskytne dotaci žadateli V hotovosti nebo na bankovní účet
žadatele - íyzjckéosoby uvedený Ve VeřejnopráVnísmlouVě'
MůžetéžVyužítmožnosti Vstupu do některé organizace, která je účastníkemtohoto
Programu' V takovém případě VykonáVá fyzická osoba dotovanou sportovní
a tělo\^ýchovnou činnost V rámcj této organizace, která současně Wřizuie Veškeré
administrativní náležitosti týkající5ečerpání dotace dle tohoto Pro8ramu'

5. Podmínky pro poskytnutí dotace

.
.
.
.
.

splnění a dodrženíVšech kritériídotačníhotitulu dle bodu 3 těchto Podmínek Prosramu'
PráVnické osoby přiloží k žádosti o přistoupení k programu výpis členské základny' V případě
práVnických osob musí mít nejméně 80

%

jejjch členůtrualý poblt v obci'

PráVnické osoby, využíVajícídotaci z tohoto Programu, jsou povinny umožnit opráVněným
orgánům obce na požádání prokáŽat splnění podmínek trvalého pobytu V obci u jednotlivých
fyzickÝch osob sVé členské základny a umožnit těmto or8ánům kontrolu takových tVrzení.
lednotliVí žadateléo dotaci- í}zickéosoby, musí mít trvalý pobYt V obci'

PřiVyužíVánídotace platí rezervační systém or8anizace sportovní areál Horní Počaply p'o'

6. závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky Programu byly schVáleny zastupitelstvem obce Horní Počaply dne 12'12'2020,

usneseníč'10/4/2019'

Přílohy Podmínek Programu
Příloha č' 1 _ Tiskopis žádosti o přistoupení k Programu
Příloha č' 2 - lnformace oznámenío úhradě záVazku a poskythutí dotace

VyVěšeno ná uřed1l delce ooce dne 3t'12'20.L9

Sejmuto;

Žádost o přistoupení k dotačnímuprogÍamu
,,Podpora a rozvoj sporlování občanůHorních Počapel a Křivenic na rok 2o2o"

schváleného zastlpitelstvem obce HorníPočaplydne 12. 12.2019'

program! a posMovatelenr dotace je obe€ Horní Počaply, se sídlem Horní Počaply 247' 277 03,
Horní Počaply, lč : 00236829

Vyhlašovátel€m

Žadatelžádá obec Hořní Počap|vo přlstoupeník dotačnímu progřamu plo lok 2o2o'

*Přáýr;cká osoba

-

oagánizaae|
tc:

Kontaktní e maj]|

-.'

'.'.' '.'

'

'.

Telefonní spojení|

PřílohoU žádo5tije se7nam č|enskézákladnY organlzace' Zavazujeme se aktualizovat obecnímu úřadu Horní Počaply
seznam členůor8anDace, jestliže dojde k jakékoli změně v osobách členů,kt€ří budo! dotačnípro8ram resp' vjeho
rá

mci sportoviště spoÍtovního aÍeálu HorníPočaplyVyužíVat'

*ty'i.ká osoba:
]ménoa přÚmení

Datum narození:.'..'''.'.'...'''..'.'.''..-.''.'-''

Bydliště:

Teleíonní spojení:.'..'.'...''..'''..'''.'.'.'.'''.

Žádám o vyplácení V *hotovosti- *zasílánífinančníčástky na bankovníÚčet č

Žadatelbere na Vědomi že osobníúdaje uvedené

v

žádostibudou zpracovány pouz€ Vsouvislostise sepsáním

smlouvY o poskttn{rtí dotáce' s údajlbUde nakládáno dle zákona o ochraně osobních Údajů a nařízením Evropského

parlam€ntu

a rady (EU) 2016/619 ze dne 2'].4.zD16 zkráceně GDPR.

Datum

Podpis žadatele

I

oznámení o úhradě závazku a poslq/tnutí dotace
Horních Počapel (HoÍních Počapel a KřiVenic)
V rámci programu ,,Podpora a rozvoj sportování občanů
pro rok 2020"
ve sportovním areálu HorníPočaply
12' 12' 2019'
schváleného zastupitelstvem obce HorníPočaplvdne

03' HornÍPočapIy' lč: 00236829 tímto oznam']je
obec Horní Počaply, se sídlem Horní Počaply 247' 277

účastníkudotačnÍhop.ogramuorganizaci

p'o' s€hválenou
uhradila organizaci sportovní areál Horn{ Počaply
že v Íámci programu na podporu a ro2voj sportu
fakturu číslo

.'..-.'.''.'.'.'.'.'..'.'.'''..'''.....'.' wsiavenou na čá5tku '''"""''''- '"''"

""""'"''""'''''"""''

Kč'

dotaci ÚčastnÍku dotačníhoprogÍam! - dIužníku uvedené
Úhradou uvedené faktury posk}tla obec Horní Počaply
p'o' zanikl
_
příspěvkové organjzace spoftovní areál Horní PočaplY
na účetVěřitele
ř.or-"", ,li."i." a*a
'áVazku
progÍamu vůčiVěřiteli, jak \'/pl'foá z iéto íaktury'

.'iu"r"t ,.:ea.tniu aot"iního

Dne

Podpis

