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MĚSTO RÝMAŘOV 

Pravidla Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2022 

Část I. 

Společné zásady 

1. Hlavním cílem města je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou 
činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast 
dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních 
a tělovýchovných akcí a soutěží na území města. 

2. Město Rýmařov ve spolupráci se společností Městské služby, s.r.o. zajišťuje provoz, postupné 
zkvalitňování a rozšiřování nabídky sportovních zařízení ve svém majetku.  

 

Část II. 

Programy podpory  

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže  

• Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově (včetně místních 
částí) k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže 
do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let.  

• Příspěvek může být použit pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže 
do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. 

• Uznatelné náklady programu: 

- nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť 

a jejich zařízení,  

- nákup materiálního vybavení, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele 

nezbytné a přímo s ní souvisí,  

- odměny rozhodčím a trenérům,  

- cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění,  

- startovné  

- ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, 

- zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, 

- povinné platby centrálním svazům – nikoliv pokuty, 

- zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, 

- náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno 

sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, 

- náklady na reprezentaci a pohoštění, 

- pojištění majetku a odpovědnosti 

• Neuznatelné náklady: 

- úhrada mezd funkcionářů spolku (předseda, místopředseda), 

- platy hráčů, 

- splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace, 

- celní, právní, soudní a bankovní poplatky, 
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- provize, 

- dary. 

• Žadatel doloží evidenci registrovaných členů, kterých se přidělení příspěvku týká, včetně data 
narození, v případě sportovců starších 15 let doloží potvrzení o studiu. Za aktivně sportujícího 
člena oddílu se pro účely přidělení výše uvedených příspěvků považují ti, kteří se sportovní 
činnosti věnují soustavně a prokazatelně, čímž se rozumí: 

▪ aktivní zapojení do sportovní činnosti oddílu min. 1 x týdně;  
▪ aktivní zapojení do činnosti oddílu min. 9 měsíců v roce. 

• Příspěvek může být poskytnut až do výše 100 % nákladů projektu. 

 

II. Podpora činnosti sportovních oddílů 

• Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově 
(včetně místních částí). 

• Uznatelné náklady programu: 

- nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť 

a jejich zařízení,  

- nákup materiálního vybavení, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele 

nezbytné a přímo s ní souvisí,  

- odměny rozhodčím a trenérům,  

- cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění,  

- startovné  

- ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, 

- zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, 

- povinné platby centrálním svazům – nikoliv pokuty, 

- zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, 

- náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno 

sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, 

- náklady na reprezentaci a pohoštění, 

- pojištění majetku a odpovědnosti 

• Neuznatelné náklady: 

- úhrada mezd funkcionářů spolku (předseda, místopředseda), 

- platy hráčů, 

- splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace, 

- celní, právní, soudní a bankovní poplatky, 

- provize, 

- dary. 

• Součástí žádosti bude roční plán činnosti, počet členů v členění na mládež do 18 let včetně, 
seniory a ostatní členy, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů na kalendářní rok, účel využití 
příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. Za aktivně sportujícího člena 
oddílu se pro účely přidělení výše uvedených příspěvků považují ti, kteří se sportovní činnosti 
věnují soustavně a prokazatelně, čímž se rozumí: 

▪ aktivní zapojení do sportovní činnosti oddílu min. 1 x týdně;  
▪ aktivní zapojení do činnosti oddílu min. 9 měsíců v roce. 

• Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu. 
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III. Správa majetku města  

• Cílem programu je poskytnout příspěvek sportovním organizacím se sídlem v Rýmařově 
(včetně místních částí), které pečují o majetek ve vlastnictví města Rýmařova na základě 
smlouvy o pronájmu nebo o výpůjčce.   

• Žadatel doloží smlouvu o nájmu nebo výpůjčce majetku města. Uznatelné náklady programu: 

- energie, vodné + stočné, teplo, plyn, 

- náklady na zajištění provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku 

(stroje, přístroje apod.), 

- mzdové náklady související se zajištěním provozu a běžné údržby nemovitostí nebo 

souvisejícího majetku. 

• Neuznatelné náklady: 

- investiční výdaje, 

- zálohové platby, které nebudou zúčtovány do konce kalendářního roku, na který byla 

dotace poskytnuta. 

• Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu. 

 

IV. Pořádání významných sportovních akcí 

• Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí 
konaných na území města Rýmařova (včetně místních částí). 

• Uznatelné náklady programu: 

- nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť 

a jejich zařízení,  

- nákup nebo nájem vybavení, pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné, nebo 

s ní přímo souvisí,  

- energie, vodné + stočné, teplo, plyn, 

- odměny rozhodčím,  

- ceny, 

- zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, 

- náklady na reprezentaci a pohoštění. 

• Neuznatelné náklady: 

- přímé mzdy, 

- pokuty, penále a jiné sankce poplatky. 

• Žadatel uvede termín, místo konání akce, organizační zabezpečení a předpokládaný počet 
účastníků, celkový rozpočet akce včetně položkového rozpisu výdajů a příjmů hrazených 
z vlastních finančních prostředků. 

• Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut 
do výše 80 % celkových nákladů. 

 

V. Ocenění úspěchu na sportovní akci 

• Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku 
a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy 
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a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí 
sezóně). 

• Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro družstvo až 20 tis. Kč. 

• Příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje. 

 

 

Část III. 

Postup předkládání žádostí 

1. Zastupitelstvo města stanovilo pro kalendářní rok 2022 celkový objem finančních prostředků 
určený na programy podpory sportu ve výši 4 400 tis. Kč. Hodnoticí komisi pro posouzení 
doručených žádostí sestavenou z nezávislých odborníků (dále jen „hodnoticí komise“) a metodický 
pokyn pro posuzování žádostí schválí rada města. 

2. Žádost o poskytnutí příspěvku se podává ve lhůtě od 1. listopadu 2021 do 5. ledna 2022 poštou na 
adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo osobně na podatelně 
MěÚ nebo na odboru školství a kultury.  

3. Veškeré žádosti o dotace, stanovení koeficientů a základní částky, a stanovení výše odměny 
za úspěchy členů sportovního oddílu bude hodnoticí komise posuzovat z následujících hledisek: 

a. úplnost žádosti; 
b. předchozí vyúčtování poskytnutého příspěvku – forma, dodržení termínu, hospodárnost 

vynaložených prostředků; 
c. soulad se stanovenými podmínkami; 
d. možnost kontroly využití prostředků; 
e. hledisko celkové koncepce podpory sportu; 
f. získání finančních prostředků z jiných zdrojů. 

4. Žádosti podané po termínu nebudou akceptovány. Neúplné žádosti, které nebudou na základě 
výzvy nejpozději do 5 dnů doplněny, budou z dalšího posuzování vyřazeny. 

5. O poskytnutí příspěvku rozhoduje na svém nejbližším zasedání rada města, případně zastupitelstvo 
města dle výše schvalované dotace, na základě doporučení hodnoticí komise. 
 

Část IV. 

Společná ustanovení 

1. Příjemce je povinen použít přidělenou dotaci účelně, hospodárně a efektivně a o jejím použití 
předložit při vyúčtování zprávu. 

2. Příjemce je povinen vést použití dotace v účetnictví odděleně a účetně doložit poskytovateli 
u vyúčtování poskytnuté dotace celkové náklady projektu, na které byla dotace přidělena. Příjemce 
je povinen umožnit kontrolnímu pracovníkovi Městského úřadu Rýmařov, případně jiným osobám 
pověřeným starostou města, provedení kontroly všech rozhodných skutečností. 

3. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace skutečnost, že jde o aktivitu 
podpořenou městem Rýmařov. 

4. Pokud dojde ze strany žadatele, resp. příjemce, k úmyslnému či hrubému zkreslování údajů, které 
jsou podkladem pro poskytnutí či vyúčtování příspěvků, nebude subjektu v následujících letech 
příspěvek poskytnut. 

5. Příspěvek poskytnutý v rámci programu V. má charakter odměny a jeho použití se tudíž 
nevykazuje. 

6. Zásady podpory tělovýchovy a sportu schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova svým usnesením 

č. 963/19/21 ze dne 23.09.2021. 


