
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V Písku 23. září 2022 
 
Zveřejnění programu na rozdělení finančních prostředků dle Zásad pro poskytování 
dotací na sportovní činnost – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých 
(dále jen Zásady).  
 
Upozornění na možnost podání žádosti na podporu výkonnostního a vrcholového sportu 
v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Účel: 
Účelem tohoto programu je podpora financování sportu dospělých. Dotační program je určený 
pro výkonností a vrcholový sport pouze v kategorii dospělých. 
 
Důvody podpory:  
Podpora financování sportu dospělých. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků:  
Finanční prostředky ve výši 1 650 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 
rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 22.09.2022. 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Maximální výše jedné dotace není stanovena vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé žádosti 
budou posuzovány na základě bodového hodnocení sportovních oddílů (viz. čl. VIII. odst. 3 
Zásad)  
 
Okruh způsobilých žadatelů: 
O dotaci může žádat statutární orgán právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejich 
činnost je orientovaná na sportovní aktivity nekomerčního charakteru. O dotaci nemohou žádat 
obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby a družstva. 
 
Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku. 
Dále žadatel musí splňovat podmínku dlouhodobého systému přípravy mládeže, a to nejméně 
5 let k datu podání žádosti. 
 
V daném sportu jsou alespoň 3 stupně úrovně republikových soutěží dospělých. 
 
Soutěž, na kterou je dotace poskytována má dlouhodobý charakter (tj. že se hraje standardně 
alespoň 1x za 14 dní po dobu minimálně 5 měsíců). 
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Úspěšní žadatelé o dotaci dle Zásad dospělých nemohou současně žádat o dotaci dle čl. III. e) 
systémová podpora sportu Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. V případě, že žadatel o 
dotaci žádost podá, bude automaticky administrátorem vyřazen. 

 
Počátek zveřejnění programu: 23.09.2022 
 
Ukončení zveřejnění programu: 29.12.2022 
 
Lhůta pro podání žádosti:  
Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 24.10.2022 do 31.10.2022 (včetně). 
Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech elektronicky (e-mail: 
sportvolnocasy@mupisek.cz) i písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu 
Písek, odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek. 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Posouzení žádostí dle těchto Zásad dospělých provede sportovní komise jmenovaná radou 
města. Vedoucí odboru školství a kultury předloží rozpis dotací na příslušný kalendářní rok 
zastupitelstvu města. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na 
dotace návrh na poskytnutí dotací (členěný na jednotlivé žadatele), zůstatek prostředků na 
poskytování dotací a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis schválený zastupitelstvem 
města je pro dané období závazný. 
Žádost je posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici na webových stránkách 

https://www.granty-pisek.cz/cs/dotan-programy/sport/ 
 
Příjem vyúčtování dotací za rok 2022: do 15.01.2023 
 
Vzor žádosti: 
Vzor žádosti – formulář - je k dispozici na webových stránkách https://www.granty-
pisek.cz/cs/dotan-programy/sport/ 
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