
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V Písku 27. května 2022 
 
Zveřejnění programu na rozdělení finančních prostředků dle čl. III. c) podpora sportovní 
činnost nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále 
jen Zásady).  
 
Upozornění na možnost podání žádosti dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální 
limit v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účel: 
Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí 
a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.  
 
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:  
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 4 529 000 Kč. 
 
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. 4 Zásad).  
 
Okruh způsobilých žadatelů: 
Dotace lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku 
a trvale pečují o děti a mládež do 20 let věku nejméně dva roky k datu podání žádosti. 
 
Počátek zveřejnění programu: 27.05.2022 
 
Ukončení zveřejnění programu: 31.08.2022 
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Lhůta pro podání žádosti:  
Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 28.06.2022 do 12.07.2022 (včetně) 
na podatelny Městského úřadu Písek. 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 náměstí 114/3, 397 19 Písek. 
 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti: 
Částka dotace bude rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto 
kritériím:  
 

a) počet aktivních (tj. platí členské příspěvky) registrovaných členů 
b) zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, cvičeních a přípravě 
c) výběr členských příspěvků ve výši nejméně 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 

na člena ročně (bez rozdílu věku) 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Posouzení žádostí dle čl. III. c) členěné na jednotlivé žadatele provede sportovní komise 
a rozpis dotací na kalendářní rok bude předložen k projednání na jednání zastupitelstva 
nejdéle do 60 dnů po ukončení lhůty pro přijímání nových žádostí. Výsledné rozdělení 
finančních prostředků bude projednáno na zastupitelstvu města. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
Podmínkou podání žádosti je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového 
počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) 
byla registrována v oddílu, který má sídlo na území města Písku. Žádost je posuzována dle 
Zásad, které jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.granty-pisek.cz/cs/dotan-
programy/sport/ 
 

Realizace aktivit v rámci poskytnuté dotace: od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 
Příjem vyúčtování dotací za rok 2022: od 02.01.2023 do 13.01.2023 
 
Žádost je posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici na webových stránkách 

https://www.granty-pisek.cz/cs/dotan-programy/sport/ 
 
Vzor žádosti: 
Vzor žádosti – formulář - je k dispozici na webových stránkách https://www.granty-
pisek.cz/cs/dotan-programy/sport/ 
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