
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V Písku 2. prosince 2022 
 
Zveřejnění programů na rozdělení finančních prostředků na činnost dle Zásad pro 
poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže (dále jen Zásady).  
 
Upozornění na možnost podání žádosti na činnost dle čl. IV. podpora volnočasových aktivit 
dětí a mládeže v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účel: 
Účelem Zásad je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře a rozvoji volnočasových 
aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Písku (dále jen město). Cílem Zásad je podpořit 
činnost především dětí a mládeže do 20 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas. 
 
Důvody podpory:  
Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež 
od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.  
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků:  
Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města roku 2023 
rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 01.12.2022. 
 
Minimální a maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Minimální výše poskytnuté dotace činí 5.000 Kč. 
Maximální výše poskytnuté dotace činí 80.000 Kč. 
 
Okruh způsobilých žadatelů:  
O dotaci může žádat právnická osoba, která je zastoupena statutárním orgánem nebo 
podnikající fyzická osoba, která má právní osobnost a je starší 18 let, se sídlem na území 
města Písek, jejichž činnost je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže na území 
města Písek.  
O dotaci může žádat právnická osoba, která je zastoupena statutárním orgánem se sídlem 
na území města Písek, jejichž činnost je nekomerčního charakteru (zejména neziskové 
zájmové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, 
nadace, nadační fondy, církve apod.), a to prostřednictvím osoby, která je oprávněna za ně 
jednat.  
O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti a družstva. 
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Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který má působnost na území města Písku, 
v jehož členské základně je z celkového počtu členů nejméně 60 % mládeže do 20 let. 
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, jenž má stanoven a řádně vybírá roční členský 
příspěvek v celkové výši nejméně 200 Kč na jednoho dětského nebo mládežnického člena. 
Žadatel musí svoji pravidelnou činnost podle čl. VI. Zásad vykazovat minimálně jeden rok 
před podáním žádosti. 
 
Lhůta pro podání žádosti:  
Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 02.01.2023 do 13.01.2023 (včetně) 
způsobem stanoveným v Zásadách. 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. 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 
Hodnoticí kritéria jsou uvedena v Zásadách pro poskytování dotací na volnočasové aktivity 
dětí a mládeže čl. VIII.  
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Vedoucí odboru školství a kultury předloží návrh rozdělení dotací vzešlý ze zasedání 
hodnoticí komise na příslušný kalendářní rok ke schválení příslušnému orgánu města 
nejpozději do 31. března. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
Žádosti budou posuzovány dle Zásad, které jsou k dispozici nhttp://www.granty-
pisek.cz/cs/dotacni-programy/volnocasove-aktivity/a webových stránkách města  
http://www.granty-pisek.cz/cs/dotacni-programy/volnocasove-aktivity/ 
 
Vzor žádosti: 
Vzory žádostí – elektronické formuláře pro rok 2023 - k dispozici na webových stránkách 
města (http://www.granty-pisek.cz/cs/dotacni-programy/volnocasove-aktivity/). 
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