
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V Písku 18. května 2022 
 
Zveřejnění programu na rozdělení finančních prostředků dle čl. III. e) systémová 
podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále jen 
Zásady).  
 
Upozornění na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora 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 výjimečné reprezentace města Písek v uplynulé sezóně 
a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních 
soutěžích v kategorii mládeže i dospělých.  
 
Důvody podpory:  
Výjimečná reprezentace města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců 
a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii mládeže i 
dospělých. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků:  
Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč jsou zapojeny do rozpočtu města na rok 2022. 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
Maximální výše jedné dotace činí 380 000 Kč.  
 
Okruh způsobilých žadatelů: 
Dotace lze poskytnout žadatelům za výjimečnou reprezentaci města Písku v uplynulé sezóně 
a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních 
soutěží v kategorii mládeže i dospělých. 
 
Počátek zveřejnění programu: 18.05.2022 
 
Ukončení zveřejnění programu: 26.08.2022 
 
Lhůta pro podání žádosti:  
Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 20.06.2022 do 30.06.2022 (včetně). 
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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: 
Výjimečná reprezentace města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců 
a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěží v kategorii mládeže i 
dospělých.  
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Posouzení žádostí dle čl. III. e) členěnou na jednotlivé žadatele provede sportovní komise 
a následně projedná zastupitelstvo města. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
Podmínkou podání žádosti je, aby žadatel požadoval dotaci za výjimečnou reprezentaci 
města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových 
republikových a mezinárodních soutěží v kategorii mládeže i dospělých.  
 
Realizace aktivit v rámci poskytnuté dotace: uplynulá sezóna (specifikováno ve smlouvě) 
 
Příjem vyúčtování dotací za rok 2022: do 30.06.2023 
 
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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