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ZMO Zastupitelstvo města Opavy 
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VSČ Všeobecné sportovní činnosti 
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ČUS Česká unie sportu 
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MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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3_CP_BEZDLUZNOST.doc
4_MMOPP00D6I4X_SMLOUVA_Sport.doc
5_Zaverecne_vyuctovani_ZPRAVA_O_REALIZACI_PROJEKTU.doc
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Článek 1 

Název a kód programu 

Název programu: SPORT 2021 

Kód programu: S 

Článek 2 

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace programu je statutární město Opava, Horní náměstí 69, 

746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupené primátorem města. 

Článek 3 

Jednotlivé dotační tituly, kódy 

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/21) 

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti evidovaných sportovců a jejich trenérů organizované 

Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území statutárního města 

Opavy, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území 

Statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, 

SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč  

Maximální výše poskytnuté dotace: 400.000,-Kč  

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace 

může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace. 

 

2. Sportovní akce (S 2/21) 

Podpora pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), omezení  
se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního 
města není možné. U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.  

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč  

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč  

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50%  

 

Účelem titulu je podpořit akce, které:  

- zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě, 

- umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti, 

- podporují oživení veřejného prostoru města, 

- udržují kontinuitu tradičních akcí. 

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/21) – Přímá podpora (PP) 

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované 

žadateli zařazenými SMO v roce 2020 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě: 
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- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645 

- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749 

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105 

- Orientační Běh Opava  z.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991 

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17, 747 05 Opava, IČ 706 30 119 

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196 

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185 

- Happy Sport Opava, z.s., Na Bahně 1190/15, 747 05 Opava IČ 658 88 774 

- SK JC Sport Opava, z.s., Karlovecká 2918/1b, 747 07 Opava, IČ 269 98 637 

- HEAD BIKE Opava, z.s., Vančurova 2985/20, 746 01Opava, IČ  681 77 470 

- LUIGINO.cz, z.s., Palackého 3, 746 01 Opava, IČ 037 45 309 

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč 

Maximální výše poskytnuté dotace: 900.000,- Kč  

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, 

dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/21 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % 

skutečných celkových celoročních nákladů organizace. 

V případě vyloučení některého ze subjektů zařazených do tzv. „přímé podpory“, může být objem 

finančních prostředků vyhrazených pro daný dotační titul alikvótně ponížen. 

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/21 a dále podávají 

pro nadstavbovou část programu případné další požadované přílohy.  

 

Článek 4 

Cíle a priority programu (účelové určení) 

1. Cílem programu je podpora organizace sportu a sportovních akcí u jednotlivých žadatelů na území 

SMO, ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou 

působností Opava.  

2. Cíle jednotlivých dotačních titulů: 

 

S 1/21 Celoroční sportovní činnost  

Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační, trenérské a obsahové činnosti jednotlivých 

žadatelů 

 

S 2/21 Sportovní akce 

Podpora je zaměřena na pořádání sportovních akcí na území města, ve výjimečných případech  

na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava s ohledem na přínos 

akce pro občany města. 
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S 3/21 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů - Přímá podpora (PP) 

Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační, trenérské a obsahové činnosti vybraných 

subjektů PP. 

V případě, že žádost o dotaci splňuje svým účelem jeden z vyhlášených grantových programů, resp. 

jednotlivých dotačních titulů, je žadatel povinen jej předložit do daného programu (odpovídajícího dotačního 

titulu). Na stejný projekt nelze podat žádost o přidělení individuální dotace z rozpočtu města.  

 

Článek 5 

Vymezení okruhu příjemců a lokalizace programu 

1. Žadatelem o dotaci v rámci titulu S 1/21 a S 2/21 tohoto programu mohou být: 

a) Tělovýchovné a Tělocvičné jednoty a Sportovní kluby, tj. spolky s CZ-NACE: SPORT 931 

Sportovní činnosti, 93120: Činnosti sportovních klubů, 93110: Provozování sportovních zařízení, 

93190: Ostatní sportovní činnosti,  

b) Nestátní neziskové organizace – střešní organizace s CZ-NACE SPORT (ČOS, ČUS, 

SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) 

(dále jen „Žadatelé“, či v případě přijetí dotace dále jen „Příjemce dotace“),  

s hlavní činností SPORT a organizování sportu, které mají uvedeny ve svých stanovách nebo 

obdobném dokumentu; se sídlem a sportovní působností na území Statutárního města Opavy vč. 

městských částí (dále jen „SMO“) a vykonávají svou činnost alespoň 24 kalendářních měsíců 

k datu podání žádosti o dotaci. Podmínka délky činnosti žadatele 24 kalendářních měsíců může být 

poskytovatelem prominuta v případě, kdy žadatel vznikne jako nový spolek vyčleněním z jiného 

spolku a v tomto spolku je minimálně 50% členů, kteří vykonávali sportovní činnost minimálně 24 

kalendářních měsíců k datu podání žádosti o dotaci.  

2. Žadatelem o dotaci v rámci titulu S 3/21 tohoto programu mohou být pouze subjekty vyjmenované  

v čl. 3 odst. 3 tohoto programu. 

3. Žadatelem o dotaci v rámci titulu S 1/21 a S 2/21 tohoto programu nemohou být příjemci dotace  

na celoroční sportovní činnost přímo ze schváleného rozpočtu města pro rok 2021 (tzv. přímá dotace). 

Je-li příjemcem přímé dotace na celoroční sportovní činnost obchodní společnost, nemohou být 

žadatelem o dotaci v rámci tohoto programu spolky, založené pro provoz SCM, SpSM, příp. pro příjem 

dotací státu nebo kraje s vazbou na tyto obchodní společnosti. Je-li příjemcem přímé dotace  

na celoroční sportovní činnost spolek, nemohou být žadatelem o dotaci v rámci tohoto programu jeho 

pobočné spolky nebo jeho oddíly. 

Článek 6 

Podmínky pro poskytování dotací 

1. U schválených dotací v rámci dotačního titulu S 1/21 a S 3/21 Celoroční sportovní činnost se může 

dotace poskytnout až do výše 60% skutečných celoročních nákladů sportovní organizace.  

2. U schválených dotací v rámci dotačního titulu S 1/21 a S 3/21 Celoroční sportovní činnost se mohou 

mzdové prostředky a trenérské služby poskytnout do výše 50% skutečných celoročních nákladů 

sportovní organizace1. 

                                                      
1 Odměny a mzdové náklady trenérů, členů realizačního týmu a dalších podpůrných pracovníků, prokazatelně se podílejících na 

aktivitách naplňujících věcné zaměření dotačního programu, je možné čerpat s limitem do 50 % rozpočtovaných výdajů/nákladů. 
Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu zahrnuty. Výše uvedený limit je 
platný pro výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba 
v tomto případě však nesmí překročit 300 Kč/hod. 



6 z 14 

3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté statutárním městem Opava. 

4. Minimální a maximální výše dotace je určena pro jednotlivé dotační tituly. 

5. Poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které 

bude spolufinancovat v maximální výši dle jednotlivých dotačních titulů. 

 

6. Žadatelem požadovaná výše dotace (S 1/21, S 2/21 a S 3/21) musí být v každé nákladové položce 
zaokrouhlena na celé stokoruny. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení 
předkládány ZMO s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek 
na celé stokoruny směrem dolů.  

 
7. Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Opavy (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet 
projektu (pouze uznatelné náklady). 

 

Článek 7 

Uznatelné a neuznatelné náklady projektu 

1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat  

z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu 

c) vznikl příjemci v období realizace projektu 

d) byl příjemcem uhrazen do 31.01.2022 

e) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu pro S 2/21 

f) jedná se o neinvestiční náklad 

2. V programu může být dotace použita na (uznatelné náklady): 

a) Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v 

období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a 

ocenění je v částce od 3.000,- Kč do 40.000,-- Kč včetně - např. movité věci), 

b) Náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek  

v období realizace projektu je prokazatelně uveden do užívání a zůstane v majetku příjemce po 

dobu minimálně 2 let (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000,- Kč  

do 60.000,-- Kč včetně - např. software).  

c) Náklady na spotřební materiál sportovní  

d) Náklady na spotřební materiál ostatní - diplomy, sportovní poháry, medaile, věcné ceny,  

e) Náklady na materiál k provádění údržby sportovišť, která jsou ve vlastnictví, dlouhodobém 

nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní stranou je statutární město Opava, 
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Moravskoslezský kraj, státní organizace nebo jiný spolek působící v oblasti sportu)2 - travní osivo, 

hnojivo, antuka a další spotřební materiál na provádění údržby sportovišť. 

f) Nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti 

g) Náklady na drobné opravy a udržování sportovních zařízení, která jsou ve vlastnictví, 

dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce spolku (kde druhou smluvní stranou je statutární 

město Opava, Moravskoslezský kraj, státní organizace nebo jiný spolek působící v oblasti sportu) 

h) Náklady na dopravu prokazatelně spojené s realizací projektu formou úhrady faktury dopravci 

i) Cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad  

se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance 

příjemce, kapesné, úhrada taxi. 

j) Vklad pořadatelům k účasti v soutěžích a utkáních 

k) Ubytování sportovců vč. trenérů a realizačního týmu 

l) Stravné a pitný nealko režim související se sportovní činností 

m) Provozní náklady (spotřeba energie) - el. energie, vodné, stočné, plyn 

n) Náklady na zajištění rozhodčích dle reglementu soutěže 

o) Propagace sportovní činnosti nebo sportovní akce 

p) Školení a doškolení trenérů 

q) Poplatky sportovním svazům a zastřešujícím organizacím 

r) Osobní náklady (trenéři, instruktoři, lektoři, cvičitelé, správci sportoviště a pracovníci údržby) do 

výše 50 % z rozpočtovaných výdajů (nákladů) 

s) Náklady na služby - realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti včetně zabezpečení 

trenérských, zdravotních a metodických podmínek, servis sportovních svazů a střešních sportovních 

organizací,  technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých Příjemců dotace, 

dle svých registrovaných stanov (trenérské a metodické činnosti maximálně do 50 % 

z rozpočtovaných výdajů (nákladů). 

t) Poplatky kolektivním správcům (např. OSA, INTEGRAM) 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: 

splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za 

telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou 

je srážková daň a daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu 

nevzniká nárok na odpočet této daně); právní služby, konzultace, auditorské služby, bankovní služby, 

náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům 

akcí, soustředění a výcvikových táborů); pojištění majetku apod. 

4. Nákladové rozpočty, které tvoří přílohy č. 2a, 2b, 2c dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné 

náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace. 

                                                      
2 Dlouhodobý nájem či výpůjčka je pro účely tohoto programu minimálně 8 let s tím, že takováto smlouva o nájmu či 

výpůjčce musí být v platnosti ještě celý rok 2021.   
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Článek 8 

Podmínky použití dotace 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem 

projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který 

tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. 

2. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený 

poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro 

příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, výše 

dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných 

nákladech (S 2/21), neinvestiční charakter dotace, účelové určení. 

3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt 

realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

4. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 01.01.2021, projekt bude ukončen nejpozději 31.12. 

2021. 

5. Příjemce dotace je povinen zveřejnit informace o termínu konání všech akcí realizovaných v rámci 

dotačního titulu S 2/21 ve sportovním kalendáři města zveřejněném na webových stránkách města 

(www.opava-city.cz). Informace v kalendáři musí být zveřejněny nejpozději 14 dnů před akcí.    

6. Finanční prostředky jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem statutárního města Opavy v příslušném 

kalendářním roce. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými 

prostředky statutárního města Opavy a jejich poskytování se řídí tímto dotačním programem, zněním 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy a právními předpisy. 

7. Žadatel o dotaci vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění  

a v případě poskytnutí dotace povede v tomto účetnictví odděleně veškeré doklady související 

s poskytnutím, čerpáním a vyúčtováním dotace. 

8. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dní, zaslat poskytovateli 

prostřednictvím emailu na adresu granty-sport@opava-city.cz informaci  

o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji 

příjemce 

Článek 9 

Předkládání žádostí o dotace 

1. Žadatel je povinen vyplnit řádné žádost a její povinné přílohy, dále je povinen přiložit všechny 

požadované kopie dokladů vyplývající z žádosti a vložit data o členské základně a další informace do IS 

SAMOSPRÁVA. 

2. Žadatel podáním žádosti zodpovídá nejen za správnost údajů uvedených v žádosti, v příslušných 

přílohách a v IS SAMOSPRÁVA, ale i současně garantuje, že zabezpečí oddělené vedení a zúčtování 

nákladů a výnosů souvisejících s projektem a umožní veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a kontrolu plnění cíle projektu. 

3. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu či obchodního jména, sídla a adresy a všech ostatních 

údajů nezbytných k projednání své žádosti. 

 

4. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

a) vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci pro rok 2021 - SPORT (S 1/21, S 2/21, S 3/21), 

http://www.opava-city.cz/
mailto:granty-sport@opava-city.cz
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b) Vyplněný a podepsaný nákladový rozpočet projektu vč. personálního zajištění projektu (S 1/21, S 

2/21, S 3/21), 

c) Originál nebo ověřená kopie pověření nebo plné moci v případě, že žádost je podepsaná osobou 

pověřenou statutárním orgánem žadatele,  

d) Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele o dotaci vůči finančnímu úřadu a ostatním orgánům 

veřejné správy (S 1/21, S 2/21, S 3/21), 

e) Prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(zejména stanovy, statuty, zřizovací listiny, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají ze spolkového 

rejstříku (S 1/21, S 2/21, S 3/21), 

f) Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn 

zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, 

že tento údaj nevyplývá ze spolkového rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených 

dokladů (S 1/21, S 2/21, S 3/21), 

g) Prosté kopie trenérských licencí nebo oprávnění na jména trenéra (S 1/21, S 3/21), 

h) Prostá kopie smlouvy o dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce sportoviště/sportovního 

zařízení (S 1/21, S 3/21), 

i) Rozvaha a výsledovka hospodaření z předchozího roku – položkový výstup z účetního programu 

(S1/21, S 3/21). 

5. Žadatel je povinen předložit žádost v jednom podepsaném originále se všemi povinnými 
přílohami ve stanovené lhůtě pro podání žádostí, a to: 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence), nebo 

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 
746 01 Opava, nebo 

c) datovou zprávou, ID datové schránky: 5eabx4t. 

6. V případě způsobu doručení žádosti dle bodu a) a b) je žadatel povinen obálku označit: 

a) plným názvem žadatele a adresou jeho sídla 

b) textem „Program SPORT 2021 – neotvírat“ 

7. Žadatel je současně povinen předložit žádost se všemi  povinnými přílohami v elektronické 

podobě na datovém nosiči (např. USB flash disk, CD) ve stanovené lhůtě pro podání žádosti vč. 

vložení dat do IS SAMOSPRÁVA. 

8. Žadatel je povinen importovat, aktualizovat k 30.09.2020 a následně udržovat členskou základnu v IS 

SAMOSPRÁVA  https://is-sport.cz/). Přístupové, jedinečné údaje obdrží od pověřeného pracovníka 

Magistrátu města Opavy. Kompletní výstupy budou přístupné výhradně pověřeným osobám statutárního 

města Opavy. Ostatní demografická data SMO, např. počty členů ve všech TJ/SK v celé struktuře 

(mládež, dorost, dospělí, senioři, ženy, muži, jednotlivé sporty, atd.), sportoviště budou dostupná pro 

vyhlašovatele programu. TJ/SK mohou data získat od SMO na vyžádání. 

9. IS SAMOSPRÁVA je jedinečně otevřený pro veřejnost, kdy každý občan nebo rodič dítěte může ověřit 

evidenci v TJ/SK. Veřejná kontrola přes rodné číslo umožňuje dokonalou eliminaci neoprávněné 

evidence. 

10. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud: 

https://is-sport.cz/
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a) žádost se všemi požadovanými přílohami nebyla doručena v řádném termínu a předepsaným 

způsobem, případně není úplná (např. žádost neobsahuje všechny povinné přílohy, atd.),  

b) obálka není označena dle čl. 9, odst. 6 tohoto dokumentu 

c) jsou v rozporu s tímto Programem, 

d) jsou doručeny na jiné adresy  

e) nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo 

obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován, 

f) není dodržena minimální a maximální výše dotace (viz. čl. 3) 

g) bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě 

splatnosti 

h) by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory „de minimis“. dle 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. 

11. Při porušení omezení počtu žádostí (dle čl. 3) budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti 

žadatele,  

12. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění do 5 pracovních 

dní. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.  

13. V případě podezření na účelové přizpůsobení základních údajů organizace podmínkám Programu můe 

Rada statutárního města Opavy (dále jen „Rada“) rozhodnout o vyřazení dané žádosti (např. účelová 

změna sídla organizace, nepravdivá vstupní data apod.). 

14. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracení. 

15. Kontaktní osoby: 

    Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny 

odevzdání, místo, atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování: 

 
Ing. Lenka Jiskrová, lenka.jiskrova@opava-city.cz, 553 756 629 
Mgr. Petra Vlčová, petra.vlcova@opava-city.cz, 553 756 464. 
 

 Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, 
obsahová část projektu) je pracovník odboru školství: 
 
Martin Koky, martin.koky@opava-city.cz, 553 756 736. 

Článek 10 

Lhůta pro předkládání žádostí  

Lhůta pro předkládání žádostí je od 01.09.2020 do 15.10.2020. 

Článek 11   

Vyhodnocení žádostí o dotaci a stanovení výše dotace 

1. Žádosti o dotace budou po termínu uzávěrky po formální stránce zkontrolovány metodikem pro 
poskytování dotací, Žádosti nesplňující formální požadavky budou vyřazeny z dalšího projednávání. 

2. U dotačního titulu S 1/21 budou žádosti splňující formální požadavky předloženy Sportovní komisi 

RMO za účelem odborného posouzení žádostí a vypracování návrhu rozdělení finančních prostředků 

vyhrazených pro daný dotační titul matematickým výpočtem: 

ROZ1 – prostředky vyhrazené z rozpočtu SMO pro dotační titul S 1/21 a S 2/21 Programu SPORT 2021 

mailto:lenka.jiskrova@opava-city.cz
mailto:petra.vlcova@opava-city.cz
mailto:martin.koky@opava-city.cz
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DA – část prostředků pro Program SPORT 2021 – dotační titul S 2/21 Sportovní akce 

 

DTJ – část prostředků pro Program SPORT 2021 – dotační titul S 1/21 Celoroční sportovní činnost 

DTJ1 – část prostředků pro dotační titul S 1/21 určená pro střešní organizace (paušál na člena)  

DTJ2 – část prostředků pro dotační titul S 1/21 určená pro organizace (min. výše dotace) 

DTJ3 – část prostředků pro dotační titul S 1/21 určená pro trenérskou činnost 

DTJ4 – část prostředků pro dotační titul S 1/21 určená pro děti a mládež od 6 let -  23 let vč.  

DTJ5 - část prostředků pro dotační titul S 1/21 určená pro registrované členy všech věkových kategorií 

 

ČZ– počet členů Žadatele tj. členská základna 

 

ČZ je složená z: 

SČ –  počet všech soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny, 

SČ1 – počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku od 0 do 5 let včetně 

SČ2 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku od 6 let do 23 let včetně 

SČ3 - počet soutěžících členů (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním 

svazem) Žadatele z členské základny ve věku od 24 let 

 

NČ – počet všech nesoutěžících členů Žadatele z členské základny 

NČ1 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 0 do 5 let včetně 

NČ2 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 6 let do 23 let včetně 

NČ3 – počet nesoutěžících členů z členské základny ve věku od 24 let 

 

Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet členů s koeficientem: 

koeficient 0 

     - děti a mládež od 0 – 5 let 

      - 24 a starší - bez účasti na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované Sportovním 

národním svazem s celorepublikovou působností 

koeficient 1,0  

- děti a mládež od 6 - 23 let vč. – s účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované 

Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností  

koeficient 0,5  

- dospělí od 24 let - s účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované Sportovním 

národním svazem s celorepublikovou působností  

koeficient 0,3 

      - dětí a mládež od 6 - 23 let - bez účastí na sportovní soutěži minimálně okresní úrovně organizované 

Sportovním národním svazem s celorepublikovou působností 

 

B – součet bodů Žadatele přepočtem ČZ dle koeficientů 

FHB – finanční hodnota jednoho bodu pro Žadatele: DTJ5 děleno B (celkem) 

PFHB – přepočtená finanční hodnota pro Žadatele: B vynásobeno FHB 
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D – počet dětí ve věku 6 – 23let  

FHD – finanční hodnota D pro Žadatele: DTJ4 děleno D (celkem)  

 

TR – trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání trenérů/licence 

Při výpočtu je rozhodujícím kritériem počet trenérů s koeficientem: 

koeficient 1,0  

- trenér s licencí (TR x 1) 

TR –  trenérská činnost TJ/SK, trenérská práce s mládeží, odborná úroveň a výše vzdělání trenérů/licence 

FHTR – finanční hodnota trenéra pro Žadatele: DTJ3 děleno TR (celkem) 

PFHTR – přepočtená finanční hodnota trenérské činnosti pro Žadatele: TR vynásobeno FHTR 

 

MIN –  minimální hodnota dotace - nezávislá na matematickém výpočtu, 

MAX –  maximální hodnota dotace - nezávislá na matematickém výpočtu, 

DOT –  dotace pro Žadatele 

 

Výpočet: 

 
ROZ1 = 20% pro DA + 80 % pro DTJ  
ROZ1 = 6.500.000,- Kč z toho DA = 1.300.000,- Kč a DTJ = 5.200.000,- Kč 
 
MAX= 400.000,- Kč ≥ DOT ≥ MIN= 10.000,- Kč  
 
DTJ = DTJ1 + DTJ2 + DTJ3 + DTJ4 + DTJ5 
 
DTJ1 = 10.000,- Kč x počet přihlášených organizací (bez střešních organizací) 
DTJ2 = 40,- Kč x počet členů přihlášených střešních organizací  
DTJ3 = 500.000,- Kč 
DTJ4 = 500.000,- Kč 
DTJ5 = DTJ – (DTJ1 + DTJ2 + DTJ3 + DTJ4) 
 
DOT (střešní organizace) = ČZ x 40,- Kč ≤ 400.000,- Kč 
 
DOT (ostatní organizace) = MIN + PFHB + PFHTR + PFHD ≤ 400.000,- Kč  
Výsledná výše dotace bude zaokrouhlena na celé stokoruny.  
   

3. U dotačního titulu S 2/21 budou žádosti splňující formální požadavky předloženy Sportovní komisi 

RMO za účelem odborného posouzení a vypracování návrhu bodového hodnocení dle jednotlivých 

kritérií: 

 

Soulad s účelem programu  0 - 50 bodů  

Hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků 0 - 50 bodů 

 

4. U dotačního titulu S 3/21 budou žádosti splňující formální požadavky předloženy Sportovní komisi 

RMO za účelem odborného posouzení žádostí a vypracování návrhu rozdělení finančních prostředků 

vyhrazených pro daný dotační titul matematickým výpočtem: 

ROZ2 – prostředky vyhrazené z rozpočtu SMO pro dotační titul S 3/21 Programu SPORT 2021  

 

ROZ2 =  5.150.000,- Kč 
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ZÁKLADNÍ ČÁST dotace pro žadatele zařazené do S 3/21 (PP) se stanoví ze souhrnné tabulky (data 

všech žadatelů S 1/21 a S 3/21 shodným výpočtem dle S 1/21 – tedy souhrnně s žadateli programu  

S 1/21. Hodnoty ze souhrnné tabulky pro jednotlivé žadatele PP se zaokrouhlí na celé stokoruny Kč.  

Pro srovnatelný výpočet souhrnné tabulky se z celkové dotace vyhrazené v ROZ2 vyčlení alikvotní část 

odpovídající poměrově počtu členů PP S 3/21 k počtu členů žadatelů z programu S 1/21.  

Takto vypočítaná alikvotní část se přičte a rozdělí do souhrnné tabulky k hodnotám FHB a FHTR  

ve stejném poměru, který mají tyto hodnoty z S 1/21 a hodnota FHP zůstane shodná z programu S 1/21. 

      NADSTAVBOVÁ ČÁST (dofinancování) dotace má hodnotu celková dotace vyhrazená v ROZ2 mínus 

součet hodnot dotace jednotlivých žadatelů PP ze ZÁKLADNÍ ČÁSTI dotace S 3/21.  

 
Rozdělení finančních prostředků v nástavbové části u dotačního titulu S 3/21 bude provedeno 
stanovením procentuální výše pro jednotlivá kritéria. 
 
Počet členů zapojených v soutěžích:  40%,  
Počet trenérů s licencí:    10% 
Výše nákladů dle Výsledovky:   40% 
Výše členských příspěvků:    10% 

Na dofinancování z nadstavbové části není právní nárok. 

5. Na základě doporučení Sportovní komise RMO může RMO, resp. ZMO rozhodnout o krácení 
požadované dotace (S 2/21). V takovém případě bude žadatel vyzván k přepracování nákladového 
rozpočtu tak, aby byl v souladu se schválenou výší dotace. Upravený nákladový rozpočet projektu 
včetně personálního zajištění (v případě, že dotace bude použita na úhradu mzdových nákladů) bude 
přílohou smlouvy. 

6. ZMO rozhodne v rámci titulu S 1/21 S 2/21 a S 3/21 o poskytnutí dotace příjemcům za stanovených 
podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce kalendářního roku, ve 
kterém byl vyhlášen příslušný dotační program.  

7. Výsledky rozhodnutí ZMO budou uveřejněny na úřední desce Magistrátu města Opavy a na webových 

stránkách SMO do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí ZMO. 

8. Schválená dotace je poskytována na základě dotační smlouvy uzavřené mezi příjemcem a SMO. 

9. Pokud se příjemce nedostaví k podpisu smlouvy nejdéle do dvou měsíců ode dne prokazatelného 
doručení výzvy k podpisu smlouvy nebo odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí dotace, ztrácí nárok 
na poskytnutí dotace. 

10. V případě, že žadatel obdržel dotaci na projekt v roce 2020 a nesplnil povinnost předložit řádně a 

za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace závěrečné vyúčtování, má poskytovatel 

právo neuzavřít novou smlouvu na projekt v roce 2021 a předložit schvalujícímu orgánu návrh na 

revokaci usnesení.  

11. Vyplacení finančních prostředků, jejichž poskytnutí bylo schváleno příslušnými orgány SMO, může být 

pozastaveno v případě, že v průběhu veřejnosprávní kontroly, př. na základě výsledků veřejnosprávní 

kontroly vznikne odůvodněné podezření na porušení rozpočtové kázně nebo bylo zjištěno porušení 

rozpočtové kázně žadatelem. 

12. V případě nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace bude žadatel vyrozuměn bez zbytečného odkladu o 
obsahu rozhodnutí ZMO včetně důvodů neposkytnutí dotace, a to ve formě písemného sdělení. 

13. V případě částečného nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace není žadatel vyrozuměn o skutečnosti, že 

došlo ke snížení požadované výše dotace ze strany poskytovatele. Rozhodl-li poskytovatel dotace o 

částce nižší než žadatel požadoval, žádosti bylo vyhověno, byť byla poskytnutá částka nižší. 

14. Snížení dotace může nastat z důvodu nižšího bodového hodnocení dle stanovených kritérií, případně 
z důvodu vyčerpání alokace a podpory projektů, které měly vyšší bodové hodnocení. 
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Článek 12 

Kontrola použití dotace a závěrečné vyúčtování 

1. Poskytovatel má právo provádět kontrolu dodržení účelovosti poskytnuté dotace, jakož i kontrolu splnění 

dalších povinností příjemce dle Smlouvy a podmínek, za kterých je dotace poskytována, pověřenými 

pracovníky Magistrátu města Opavy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole e 

veřejné správě (zákon o finanční kontrole).  

2. Příjemce je povinen provedení kontroly umožnit a poskytnout poskytovateli k provedení kontroly 

maximální součinnost; v této souvislosti se příjemce zavazuje zejména předložit poskytovateli na jeho 

výzvu veškeré požadované doklady a poskytnout mu veškeré požadované informace. 

3. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu prokazatelným a vhodným způsobem 

prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. 

4. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Opavy, a to jako povinnou 

součást závěrečného vyúčtování realizovaného projektu. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas 

s užíváním loga statutárního města Opavy pro účely a v rozsahu této smlouvy. Podmínky použití loga 

jsou uvedeny v zásadách užití loga statutárního města Opavy, které jsou dostupné na: 

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/dotace/. 

5. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné 

vyúčtování do termínu uvedeného ve Smlouvě a to dle podmínek stanovených ve Smlouvě. 

Článek 13 

Výše rozpočtových prostředků 

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní 

prostředky v předpokládané výši 11.650.000,- Kč.  

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Opavy 

na rok 2021 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

3. Statutární město Opava si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit. 

4. Program SPORT 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy  

č. 362/11/ZM/20 ze dne 22.06.2020 a nabývá účinnosti dne 01.07.2020. 

 

 

…………………………………..                                    …………………………………… 
 Ing. Tomáš Navrátil v.r.           Bc. Hana Brňáková v.r. 

 primátor         1. náměstkyně primátora 
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