Městys Doudleby nad Orlicí si plně uvědomuje význam a důležitost organizované
sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti člověka. Jde o smysluplné naplnění
volného času a v neposlední řadě i reprezentaci městyse, regionu a České
republiky.
Velice si vážíme a oceňujeme práci řady trenérů, cvičitelů, funkcionářů a dalších
dobrovolných pracovníků, kteří tyto činnosti zabezpečují.
Kromě podpory sportu si zastupitelstvo městyse také váží práce zájmových a
společenských organizací, kteří se aktivně zapojují do života v našem městysi a
ve svých organizacích vychovávají i nové členy, kteří budou pokračovateli
v těchto spolcích.
Další významnou oblastí je i podpora činnosti tělesně postižených a nutná sociální
péče některých občanů, kteří využívají služeb speciálních organizací v našem
regionu.
Zastupitelstvo městyse na základě usnesení č. 9ZM/2019/10 ze dne 12. 12. 2019
v návaznosti na schválený rozpočet městyse na rok 2020 a v souvislosti se
zákonem č. 24/2015 ze dne 20. 1. 2015, dle § 10a až 10d, a v souladu se směrnicí
ze dne 8. 12. 2016 pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu městyse
jednotlivým organizacím a jednotlivcům

vyhlašuje
Výzvu na podávání žádostí o dotaci
DOTAČNÍ PROGRAM č. 1/2020
NÁZEV PROGRAMU:

PODPORA SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
1/ účel podpory
Cílem programu je podpora v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovních aktivit dětí, mládeže a
občanů městyse Doudleby nad Orlicí. Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost
organizace, to je mimo jiné i zajištění konání a financování mistrovských soutěží, na
trenérskou činnost, školení, cestovné, financování údržby areálů správcem a jejich vybavení,
nákup pomůcek a vybavení ke sportovní činnosti.
2/ důvody podpory
Aktivní zapojení dětí a mládeže do organizované sportovní činnosti pro rozvoj osobnosti
člověka pod vedením trenérů, cvičitelů a odborných spolupracovníků. Jedná se o smysluplné
naplnění volného času a v neposlední řadě i reprezentaci městyse, regionu a České republiky.

3/

předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu tohoto programu

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 je pro tento dotační titul vyčleněna k rozdělení
částka 630 000,-Kč.
4/ maximální výše dotace v jednotlivém případě
Na základě projednání radou a zastupitelstvem městyse se stanovuje maximální částka
420 000,-Kč.
5/ okruh způsobilých žadatelů
Žádosti, mohou podávat sportovní organizace působící v městysi Doudleby nad Orlicí i mimo
něj, ve kterých jsou aktivně zapojeni občané a mládež Doudleb nad Orlicí.
Žádosti mohou podávat i jednotlivci, kteří významnou měrou reprezentují náš městys.
6/ lhůta pro podání žádosti
Žádosti, mohou podávat od 20. 1. 2020 na podatelně Úřadu městyse v Doudlebách nad Orlicí.
7/ kritéria pro hodnocení žádosti
-

Velikost členské základny
Počet mládeže do 18 let ve všech oddílech
Počet přihlášených mužstev do mistrovských soutěží
Přehled o činnosti nebo doložení sportovních výsledků a úspěchů za rok 2019
Dobrovolná činnost organizace
Reprezentace městyse

8/ lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Rozhodnutí o poskytnuté dotaci bude provedeno po projednání radou nebo zastupitelstvem
městyse nejpozději do 90 dnů od přijetí žádosti o dotaci.
9/ podmínky pro poskytnutí dotace
Doložení všech požadovaných příloh v příslušném dotačním programu.
Poskytovatel dotace upozorňuje, že přidělená dotace podléhá veřejnosprávní kontrole a její
finanční vypořádání bude provedeno nejpozději k 15. 12. příslušného kalendářního roku. Na
dotaci a její požadovanou výši není právní nárok.
10/ vzor žádosti, případně obsah jejích příloh
Je k dispozici na webových stránkách městyse
V Doudlebách nad Orlicí dne 18. 12. 2019
starosta městyse

