
Pravidla pro přidělování finanční podpory z rozpočtu města  
 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
(§9 písm. h) 

 
 

I. Obecná část 
 
1. Město finančně podporuje činnosti a veřejně prospěšné akce subjektů, které působí na 

území města. Rovněž subjektů, které přispívají k reprezentaci a propagaci města.  

2. Prostředky mohou být přiděleny pouze na základě „Žádosti“ podané v podatelně MěÚ 

Holice.  

      a )  Ž á d o s t  m u s í  o b s a h o v a t : 

            - Název žadatele, IČ, jméno statutární ho zástupce, bankovní spojení, kontaktní                 

 osobu včetně telefonického spojení nebo e-mailové adresy, údaj o registraci  

 (rejstřík a Číslo jednací) 

            - Účel použití - na činnost nebo na konkrétní akci 

            - Požadovanou částku v Kč 

            - Celkový rozpočet konkrétní akce, na kterou je finanční podpora požadována 

                (doložit celkové finanční zajištění). 

      b )  P ř í l o h u  ž á d o s t i  t v o ř í : 

                          - Při žádosti o podporu podle čl.  II. též rozpis mistrovských soutěží na 

zvláštním tiskopise – vzor je uveden Příloze č. 2  

Vzor „ Žádosti “  je uveden v Příloze č.1 těchto pravidel.  

3. Pro podání Žádosti se stanovuje jednotný termín do 15. 2. běžného roku.  

4. O výši finanční podpory rozhoduje výhradně Zastupitelstvo města na návrh Rady města a 

není na ni právní nárok. Výše podpory je obsažena v rozpočtu města na příslušný rok. 

5. Žádosti musí před projednáním v Radě města projít předběžnou kontrolou, kterou 

zajišťuje finanční odbor. 

 

6. O poskytnutí finanční podpory bude vždy s příjemcem podpory uzavřena písemná 

smlouva.  

7. Poskytnutá finanční podpora vždy podléhá vyúčtování, a to v termínu do 30. 11. běžného 

roku (ve výjmečných případech lze individuálně datum podání vyúčtování prodloužit) 

8. Přidělení finanční podpory se řídí pravidly, která jsou uvedena v této obecné části.  

9. Přiznání finančního příspěvku pro tělovýchovu a sport se řídí zvláštními pravidly v části II. 



10. Finanční podpora se vyúčtovává na jednotném tiskopise-  vzor je uveden v Příloze č. 3 

 

II. Pravidla pro financování tělovýchovy a sportu 

1. Přiznání finančního příspěvku 

1.1. Příspěvek může dostat jen klub se sídlem v Holicích, pokud zastupitelstvo nerozhodne 

jinak.  

1.2. Příspěvek nemůže získat klub, který ani část své činnosti nemůže (např. kvůli neexistenci 

sportovního zařízení pro daný sport) vyvíjet na území města.  

1.3. Příspěvek může klub použít pouze na tělovýchovnou a sportovní činnost. To znamená na 

zajištění mistrovských i nemistrovských soutěží, nákup sportovního vybavení nebo úhradu za 

pronájem sportovních zařízení.  

1.4. Pokud je klubu přiznán příspěvek podle těchto pravidel, nemůže již žádat o jiný 

příspěvek z rozpočtu města s výjimkou podle bodu 2.9. 

2. Stanovení výše příspěvku 

2.1.  Základním kritériem pro výpočet výše příspěvku je účast družstva v oficiální soutěži 

příslušného sportovního svazu.  

2.2. Pro výpočet výše příspěvku se použije vzorec: x = y krát z , kde  „y“  je počet dní, ve 

kterých se hraje mistrovské utkání na cizích hřištích a „z“ je částka podle úrovně soutěže.  

2.3. Hodnotu veličiny „z“ stanovuje zastupitelstvo, je odvislá od možností daných rozpočtem 

města a je stanovena Přílohou č.4. 

2.4. Příspěvek se vypočítá pro každé družstvo zvlášť. Součet příspěvků za družstva dává 

příspěvek pro oddíl (odbor). Součet příspěvků pro oddíly (odbory) dává příspěvek pro klub. 

 

2.5. Klub může po dohodě se svými oddíly (odbory) použít příspěvek pro činnost jiného 

oddílu (odboru).  

2.6. Pro oddíly (odbory), které nemají nebo se nezúčastňují oficiálních soutěží družstev, se 

stanovuje paušální příspěvek. Výše paušálního příspěvku je stanovena Přílohou č.4. 

2.7. Pro pořadatele motokrosových závodů v Holicích se stanovuje paušální příspěvek na 

pořádání mistrovských motokrosových závodů. Při souběhu pořádání dvou mistrovských 

závodů se příspěvek poskytuje ve výši hodnoty vyššího stupně závodu. Výše paušálního 

příspěvku je stanovena Přílohou č.4. 

2.8. Kluby, které vyvíjejí sportovní činnost (např. sportovní tanec), ale nemají pevnou 

strukturu soutěží a podle těchto pravidel by příspěvek neodpovídal rozsahu jejich činnosti, 

mohou žádat o příspěvek podle pravidel pro finanční podporu, která jsou uvedena v Obecné 



části.  

2.9. Pokud by byl klub pověřen uspořádáním vrcholné sportovní akce (např. mistrovství 

republiky), může výjimečně požádat o další příspěvek. Jeho žádost bude posouzena 

individuálně podle významu a rozpočtu akce.  

3.   Vyplacení a vyúčtování příspěvku 

3.1. Příspěvek se poskytuje na základě písemně uzavřené smlouvy mezi Městem Holice a 

klubem. Tato smlouva musí obsahovat i termín a způsob vyúčtování příspěvku.  

3.2. Pokud klub nebo jeho oddíl (odbor) ukončí v průběhu daného roku činnost, nebo jeho 

družstvo nedokončí soutěž, na níž byl příspěvek poskytnut, musí klub tuto skutečnost 

neprodleně Městu písemně oznámit, finanční podporu vyúčtovat a nečerpané finanční 

prostředky vrátit.   

3.3. Příspěvek se klubu vyplácí ve dvou termínech:  

do 31. 3. první polovina přiznaného příspěvku  

do 30. 9. druhá polovina přiznaného příspěvku 

(po projednání hospodaření města za první pololetí daného roku zastupitelstvem města). 

3.4. Zastupitelstvo si vyhrazuje v případě nepříznivého vývoje plnění rozpočtu města druhou 

polovinu příspěvku zkrátit nebo ji nevyplatit.  

 

III. Všeobecná ustanovení 

1.1 Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města 19. 3. 2018, nabývají účinnosti dnem 

19. 03. 2018 a použijí se poprvé pro přidělení finanční podpory na r. 2018. 

1.2  K provádění změn a doplňků těchto pravidel je oprávněno pouze zastupitelstvo města.  

1.3  Nedílnou  součástí těchto Pravidel jsou vzory tiskopisů   Přílohy   č. 1 - 3 , Příloha č. 4 

Hodnoty veličin.    

1.4  Schválením  těchto pravidel se ruší veškerá předcházející pravidla pro přidělování 

finanční podpory. 

 

 

Mgr. Ladislav Effenberk 

Starosta města 


