
Vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu  
v roce 2022 

Dotační program je vyhlášen v souladu s vnitřním předpisem města č. 5/2018 Poskytování dotací 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v rámci dotačních programů 

1. Účel poskytování dotace  

1. Účelem poskytování dotací je finanční podpora aktivit žadatele, které jsou v zájmu města a občanů města 
Dvůr Králové nad Labem, v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení § 35 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění. 

2. Na účastníky se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění 
pozdějších předpisů, zejména § 9 odst. 2, § 11 odst. 3, 4, § 13 a § 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční 
kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména § 13 a § 14.  

2. Důvody a oblasti podpory 

1. Hlavním účelem programu podpory tělovýchovy a sportu v roce 2022 je neinvestiční podpora sportovních 
a tělovýchovných organizací, které vykonávají soustavnou a pravidelnou sportovní činnost na území města 
Dvůr Králové nad Labem, nebo svou činností reprezentují město Dvůr Králové nad Labem.  Ze systémové 
podpory budou vyřazeny spolky, které mají specifické náklady, nesrovnatelné s požadavky ostatních 
sportovních oddílů. Takový spolek bude o této skutečnosti informován i s pokyny, jak postupovat, aby mohl 
získat dotaci mimo vyhlášený dotační program města Dvůr Králové nad Labem. Cílem programu je zároveň 
podpora pořádání sportovních akcí v našem městě a podpora sportovců – jednotlivců na jejich sportovní 
přípravu a reprezentaci města. 

2. Vypsány jsou tři oblasti podpory: 

A. Podpora dlouhodobé činnosti sportovních oddílů na území města Dvůr Králové nad Labem – podpora 
se poskytuje např. na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, cestovní příkazy, 
startovné, rozhodčí, zdravotní zajištění zápasů, sportovní vybavení neinvestiční povahy. 

B. Podpora sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad Labem. Každý sportovní oddíl případně 
pořadatel může podat jen jednu žádost. Pokud v daném roce organizuje více sportovních akcí/sérii 
turnajů, bude doplněna příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť. Na formuláři žádosti bude vypsán 
rozpočet souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) může získat max. 50.000 Kč bez ohledu na 
počet pořádaných akcí. Hradit lze např. nájemné, rozhodčí, propagace, věcné ceny pro účastníky. 

C. Podpora sportovních aktivit jednotlivců – sportovců (fyzické osoby), na jejich sportovní přípravu 
a reprezentaci města. 

3. Příjemce dotace 

1. Příjemcem dotace může být právnická osoba, která provádí pravidelnou sportovní činnost na území města 
Dvůr Králové nad Labem, nebo pořádá jednorázovou akci (projekt) na území města Dvůr Králové nad Labem 
nebo fyzická osoba, která se aktivně věnuje konkrétnímu sportu.  

2. Dotace může být poskytnuta jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě 
splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným 
obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách 
a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného 
prohlášení – je součástí žádosti o dotaci. 

3. Dotace podle tohoto předpisu není určena: 



a) příspěvkovým organizacím, podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad 
Labem, 

b) politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

c) organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky státu, 
příspěvkovým organizacím zřízených organizačními složkami státu a státním podnikům, 

d) na projekty realizované v rámci grantových schémat spolufinancovaných z prostředků fondů EU. 

 

4. Žádosti a harmonogram administrace projektů 

1. Dotace se poskytuje na základě podané žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen „odbor ŠKS“).  

2. Součástí žádosti jsou povinné přílohy. 

3. Žádost, včetně všech předepsaných příloh, lze podat: 

a)  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení nebo osobně na podatelně 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka odesílající 
pošty nebo přijímacího razítka podatelny městského úřadu):  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
odbor školství, kultury a sociálních věcí 

náměstí T. G. Masaryka čp. 38 
544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 
Zároveň musí být originál žádosti naskenován včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na e-
mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz. Doručení na e-mailovou adresu nezakládá účinky podání žádosti, má 
pouze informativní charakter.  

b)  nebo prostřednictvím datové schránky (mu5b26c) s tím, že žádost musí být elektronicky podepsána 
kvalifikovaným certifikátem statutárního orgánu žadatele. 

 

4. Termín pro předložení žádostí je stanoven od 17.01.2022 do 07.02.2022 do 15 h. 

 
5. Žádosti předložené vyhlašovateli:  

a) žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců, 

b) jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem), 

c) doručené na jiné adresy nebo neobsahující povinné náležitosti, 

d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 

e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 

f )  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky 
po lhůtě splatnosti,  

budou z dalšího posuzování vyloučeny!  

6. Pokud bude žádost vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu – ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy k doplnění (telefonicky, e-mailem). Pokud tak 
žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

mailto:dotacemesta@mudk.cz


7. Po uplynutí termínu pro předložení žádosti sportovní komise RM vyhodnotí žádosti a podle kritérií doporučí 
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům. Odbor ŠKS předloží návrh orgánům města Dvůr Králové nad Labem.  

8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

5. Povinné přílohy k žádosti 

1.  Požadované přílohy žádosti jsou vypsány na formuláři žádosti. 
 

6. Uznatelné výdaje 

1. Uznatelné finanční výdaje jsou takové, které: 

a)  vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, 

b) byly vynaloženy v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy a podmínkami této výzvy, 

c) byly realizovány v období od 01.01.2022 do 31. 12. 2022, 

d) byly příjemcem uhrazeny v období od 01.01. 2022 do 31. 12. 2022 (s výjimkou uznatelných výdajů 
za prosinec 2022, které musí být uhrazeny do 15.01.2023). 

2. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: 

A - činnost sportovních oddílů 

a) nájemné tělocvičen, sportovního hřiště (letní, zimní stadion), případně dalších prostor využívaných pro 
danou sportovní disciplínu. V případě vlastníka takové nemovitosti její provoz a údržba. Pokud žadatel 
využívá vlastní sportoviště (např. tělocvičnu), kterou zároveň pronajímá dalším subjektům, doloží rozpis 
celkových výdajů na provoz nemovitosti, kde budou odděleně vyčíslené výdaje vlastní činnosti a výdaje 
v době využívání nemovitosti dalšími subjekty tj. pronájem = ekonomická činnost 

b) úhrada cestovného na turnaje, zápasy - pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu,   

c) propagace,  

d) startovné, registrační poplatky, 

e) rozhodčí, zdravotní zajištění zápasů, 

f) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy (dresy, sportovní pomůcky, případně další vybavení 
odpovídající danému sportovnímu odvětví), 

B - pořádání sportovních akcí  

a) nájemné,  

b) další služby, které jsou nezbytné pro realizaci dané akce, 

c) startovné, 

d) rozhodčí vč. cestovních náhrad, odměna pořadatelům, 

e) propagace,  

f) věcné ceny pro účastníky soutěží, 

C - podpora sportovních aktivit jednotlivých sportovců (fyzické osoby).  

a) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, nákup letenky/jízdenky, 

b) startovné, 

c) nákup sportovního vybavení neinvestiční povahy (dres, sportovní pomůcky, případně další vybavení 
odpovídající danému sportovnímu odvětví), 



d) ubytování. 

3. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: 

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

b) telekomunikační služby (telefony, internet), 

c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) s výjimkou platby pro rozhodčí, 
zdravotnické zajištění zápasů (faktura za službu nebo např. OON), 

d) pokuty, sankce,  

e) splátky finančních závazků a leasingové splátky, 

f) odměny statutárních orgánů právnických osob, 

g) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

4. V rozpočtu žádosti nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky 
uskutečňován, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak.  

5. Konkrétní specifikace uznatelných výdajů jednotlivých projektů bude součástí veřejnoprávní smlouvy 
v souladu s rozpočtem žadatele uvedeném v žádosti. 

7. Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 

1. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu 
tohoto programu je 7.000.000 Kč. Z toho částka 250.000 Kč pro oblast B a 100.000 Kč do oblasti C. Pokud 
nebude vyčerpána celá částka z oblasti B nebo C, bude přesunuta do oblasti A, drobný přesun je možný i 
z oblasti A do oblastí B nebo C v souvislosti s počtem žádostí. 

2. Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu na činnost sportovních oddílů je omezena pouze rámcem 
celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města. 

3. Výše dotace na pořádání sportovních akcí a pro jednotlivce je pro jednotlivé dotace stanovená minimálně ve 
výši 3.000 Kč a maximálně ve výši 50.000 Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích 
žadatele činí 75%.  

8. Hodnocení a výběr podpořených projektů 

1. Hodnocení předložených projektů bude probíhat na základě stanovených kritérií, a to ve dvou fázích. 
Předmětem první fáze hodnocení bude kontrola formálních náležitostí žádosti (administrativní soulad) a 
přijatelnost akce. Pokud žádost nesplní jeden ze základních požadavků, bude žádost vyřazena z dalšího 
hodnocení. 

Obsah v žádosti je v souladu s vyhlášeným dotačním programem 
 

Ano/ne 

Akce splňuje základní podmínky a požadavky dotačního programu 
 

Ano/ne 

Žádost je předložena v řádném termínu Ano/ne 
Splnění formálních náležitostí žádosti Ano/ne 
Předpokládané náklady projektu jsou sestaveny s ohledem na hospodárnost a 
efektivitu 

Ano/ne 

Město neeviduje žádné pohledávky žadatele po lhůtě splatnosti Ano/ne 
 

2. Kritéria oblasti A: 

Výše dotace v oblasti A bude stanovena dle členské základny žadatele k 31.12.2021 (započítáni budou pouze Ti 
členové, kteří hradí členské příspěvky oddílu ročně ve výši min. dospělý 500 Kč, děti a mládež do 23 let 100 Kč. 
Hodnocena bude i efektivita počtu tréninků, úrovně sportu – rekreační nebo sportovní, finanční náročnosti 
daného sportovního odvětví (výše nájmů) a celkového objemu finančních prostředků.  

3. Kritéria oblasti B: 



Bude přihlédnuto k významu akce pro region, cílovou skupinu, velikost cílové skupiny vše v návaznosti na 
předpokládané náklady a celkový objem finančních prostředků.  
 
a) Cílová skupina akce: 

• děti a mládež do 23 let          10 bodů 
• široká veřejnost                           5 bodů 

b) Charakter akce  
• otevřený sportovní turnaj          10 bodů 

• uzavřený turnaj – soutěž daného sportovního odvětví       5 bodů 

c) Přínos akce pro město  
• nadregionální akce          10 bodů 

• regionální akce (v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem)               5 bodů 

d) Velikost cílové skupiny  
• více než 80            10 bodů 

• do 80             5 body 

e) Další kritéria – zpracování žádosti 

• přiměřenost a přehlednost rozpočtu     max.  10 bodů 

• vícezdrojovost – vstupné, startovné, další finanční prostředky  max.  5 bodů 
 
Přepočítávací tabulka pro stanovení výše dotace 

Počet získaných bodů Míra navržené dotace v % 

 50 - 55 100 

43 - 49 80 

36 - 42 60 

29 - 35 40 

22 - 28 20 

 
4. Kritéria oblasti C: 

Bude přihlédnuto k významu sportovní disciplíny jednotlivce, místo sportovní akce, vše v návaznosti na počet 
podaných žádostí, s ohledem na předpokládané náklady a celkový objem finančních prostředků.  

5. V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat celkový objem schválených peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2022, bude objem 
navržených částek dotace procentuálně plošně krácen. Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé 
stokoruny Kč.  

6. Odbor ŠKS předloží všechny žádosti sportovní komisi rady města. Návrh komise je následně předložen 
orgánům města. 

 

9. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Na jeden projekt může být podána jedna žádost.  

2. Uživatel dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací projektu nebo činnosti dle schváleného 
rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty. 

3. Na dotaci není právní nárok. 
4. S úspěšným žadatelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, vzor smlouvy je k dispozici na odboru ŠKS 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
5. Dotace může být poskytnuta v režimu de minimis. 



10. Vyúčtování dotace 
1. Příjemce dotace je povinen nejpozději v termínu stanoveném smlouvou předložit odboru ŠKS vyúčtování 

dotace na daný projekt, doložit kopie účetních dokladů a předložit hodnotící zprávu o realizaci projektu a 
další přílohy uvedené na formuláři vyúčtování. 

2. Vyúčtování je nutno předložit na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru ŠKS Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem a na internetových stránkách http://www.mudk.cz/cs/rozvoj/granty-a-dotace/. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace.  

11. Kontrola použití dotace 

1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 
kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:  

a) formální správnosti, 

b) dodržení účelu poskytnutí dotace, 

c) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 

3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhlášení tohoto dotačního programu schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/ 
760/2021 -  99. RM ze dne 15.12.2021.  



 

Město Dvůr Králové nad Labem  
Náměstí T. G. Masar yka 38, 544 17 Dvůr Králové n. Labem  

 
Žádost o poskytnutí  dotace z  rozpočtu města  
na podporu tělovýchovy a sportu  -  oblast A  

 

 
Název žadatele - organizace: 
 

 

 
Oddíl:  
 

 

 
Sídlo organizace: 
 

 

IČO: 
 

 

Statutární orgán - zástupce: 
 

 

Zodpovědná osoba/ 
předseda oddílu 

 

Kontaktní údaje: 
 

Telefon: 
 
E – mail: 
 
www stránky: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bankovní účet / kód banky: 
 

 
 

 
Celkem aktivních členů:  
Aktivní člen pro tento účel je každá fyzická osoba, 
která v daném kalendářním roce skutečně vykonává 
sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace 

evidována. 
 
 

Počet dospělých členů platíc ích min.  500 Kč 
ročně:  
 

Počet členů mladších 23 let platíc ích min.  
100 Kč ročně:  
 
 

Výše členských příspěvků/rok: 
 

Dospělí   

 členové mladší  23 let  

 

Termín pro předložení  

žádosti :  

17.01.2022 do 
07.02.2022  do 15 h 



 
  

Využívání zařízení města/název sportoviště 
(sportovišť): 
 
 

 

Předpokládaný způsob prezentace města 
Dvůr Králové nad Labem 

 

 

Rozpočet projektu  
Tabulku rozpočtu lze doplnit  nebo upravit  podle potřeb žadatele,  případně k  výdajům napsat 

komentář  

VÝDAJOVÁ POLOŽKA 

SKUTEČNÉ 
VÝDAJE ZA 

PŘEDCHOZÍ ROK 
 

PŘEDPOKL. 
VÝDAJE NA ROK 

2022 

POŽADAVEK OD 
MĚSTA Poznámka  

 
 úhrada cestovného na turnaje, 
zápasy - pohonné hmoty, 
cestovní příkazy, faktury za 
dopravu 

    

energie * 
 

    

nákup sportovního  materiálu 
 

    

nájemné 
 

 

    

 

startovné, reg. poplatky 
    

 

rozhodčí     

 
zdravotní zajištění zápasů 

    

 

školení trenérů 
    

propagace     

     

     

     

     
     

 

- jiné 
 

    

 

Celkové výdaje: 
 

    

 

Celkové příjmy za předchozí rok: 
 

 

 

- z toho příjmy z pronájmu: 
 

 

- z toho členské příspěvky: 
 

 

* Pokud žadatel využívá vlastní  sportovní zařízení ,  které zároveň pronaj ímá dalším 
subjektům, doloží  rozpis ce lkových výdajů na provoz nemovitosti ,  kde budou odděleně 



vyčíslené výdaje vlastní činnost i  a výdaje v  době využívání nemovitosti  dalš ími subje kty  t j .  
pronájem = ekonomická činnost.   

 
Povinné pří lohy žádosti :  

a) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (obsahující IČO a 
přesný název), 

b) doklad o zřízení bankovního účtu, nebo výpis z účtu ne starší 3 měsíců, 
c) seznam registrovaných členů (obsahuje alespoň jméno a příjmení, věk, výše uhrazeného členského 

příspěvku za předchozí kalendářní rok), 
d) soupis jednotlivých oddílů žadatele (obsahuje specifikaci oddílu – věk tréninkové skupiny, počet členů, 

počet tréninkových jednotek a specifikace hrané soutěže), pokud je žadatel členem některé ze střešních 
organizací (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL případně jiná), doloží výpis členů také z této 
evidence. 

 

V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy  a), b) 
dodávat (viz prohlášení níže). 

Žádosti předložené vyhlašovateli:  

a) žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců, 
b) jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo do datové schránky), 
c) doručené na jiné adresy nebo neobsahující povinné náležitosti, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
f) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve 

formě úplného výpisu platných údajů, 
g)  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky 

po lhůtě splatnosti,  
budou z  dalšího posuzování vyloučeny!  

Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu – ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy k doplnění. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho 
žádost z hodnocení vyloučena. 

Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu § 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se 
zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 

 
Originál  žádosti  (bez pří loh) musí  být naskenován včetně podpisu a zaslán elektronicky na 
e-mailovou adresu dotaceměsta@mudk.cz.  Doručení n a e-mailovou adresu nezakládá účinky 
podání žádosti ,  má pouze informativní  charakter.   

Prohlašuj i ,  že všechny údaje uvedené v  žádosti  jsou pravdivé a jsem si  vědom(a),  že 
nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k  neposkytnutí  f inanční  podpory.  
Prohlašuj i ,  že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnost i  vůči  městu Dvůr Králové 
nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a j ím založeným obchodním společnostem, 
v evidenci  daní  zachyceny daňové nedoplatky,  nedoplatky na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní  poj ištění  nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení  
a příspěvku na státní  polit iku zaměstnanosti ,  s  výj imkou případů, kdy je povoleno splácení  
ve splátkách a  žadatel  není  v prodlení  se splácením splátek.   
 
Zároveň prohlašuj i ,  že vešker é uvedené údaje jsou pravdivé . 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne...................................... 
 
 



 
     
 
--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- -                - --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --          
   podpis předsedy oddílu               razítko a podpis žadatele (statutárního orgánu) 
 
Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy a), b) z předchozích let jsou 
platné.  
 
 
        
        
       ______________________________ 

        razítko a podpis žadatele 

 



 
Město Dvůr Králové nad Labem  

Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. Labem  
 

Žádost o poskytnutí  dotace z  rozpočtu města  
na podporu tělovýchovy a sportu  -  oblast B  

 
Název žadatele - organizace:  

Sídlo oddílu/ žadatele/ organizace:  

U fyzické osoby adresa trvalého pobytu:  

IČO/datum narození: 
 

 

Statutární orgán: 
 

 

Jméno a příjmení zodpovědné osoby:  

Tel., Fax,  
 

 

E – mail, www.stránky: 
 

 

Bankovní účet/kód banky: 
 

 

Název banky: 
 

 

  

 
 

Předpokládané příjmy na akci .. 

Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové  
nad Labem 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kč  

Další příjmy (startovné, dary, vstupné, dotace apod.) Předpokládaná výše  

  

  

  

  

 

Termín pro předložení  

žádosti :  

17.01.2022 do 
07.02.2022  do 15 h 



 
Stručný popis projektu 

Název projektu: 
 

 

Místo realizace projektu: 
 

 

Termín zahájení a ukončení projektu:  

Stručný popis projektu  

Cílová skupina akce: 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu o děti a mládež do 23 let  

o bez rozdílu věku    

o dospělí  
 

Charakter akce: 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu o otevřený sportovní turnaj   

o uzavřený turnaj – soutěž daného sportovního 
odvětví  

Přínos akce pro město: 
Zaškrtnout odpovídající hodnotu o nadregionální akce  

o regionální akce (v rámci ORP Dvůr Králové nad 
Labem  

Velikost cílové skupiny: o více než 80 

o do 80 
 
 

 o  
Rozpočet projektu 

tabulku rozpočtu lze doplnit nebo upravit podle potřeb žadatele, případně k výdajům napsat komentář 
Nákladová položka Předpokládané 

výdaje na letošní 
rok 

Požadavek od 
města  

Slovní komentář 

nájemné/energie    

pohonné hmoty    

startovné, registrační 
poplatky 

   

rozhodčí/ odměna 
pořadatelům 

   

věcné ceny pro 
účastníky soutěží 

   

ostatní materiál    

propagace    

    



    

    

    

    

    

Celkové výdaje na 
realizaci projektu 

   

 

Povinné přílohy žádosti: 
a) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí 

obsahovat IČO a přesný název), 
b) stanovy organizace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu, 
d) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná 

(jmenování ředitele organizace, předsedy – registrační list, pověření člena výboru či 
místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 

e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných 
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů. 
 

 

V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno 
přílohy dodávat (viz prohlášení níže). 

 
Žádosti předložené vyhlašovateli:  

a) žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců, 
b) jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo do datové schránky), 
c) doručené na jiné adresy nebo neobsahující povinné náležitosti, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
f)  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční 

závazky po lhůtě splatnosti,  
budou z dalšího posuzování vyloučeny!  

Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu – ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy k doplnění. Pokud tak žadatel neučiní, 
bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu § 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 

Originál žádosti  (bez příloh) musí být naskenován včetně podpisu a zaslán 
elektronicky na e-mailovou adresu dotaceměsta@mudk.cz. Doručení na e -mailovou 
adresu nezakládá účinky podání žádosti,  má pouze informativní charak ter.  

Prohlašuji,  že všechny údaje uvedené v  žádosti  jsou pravdivé a jsem si vědom(a),  že 
nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k  neposkytnutí f inanční podpory.  
 
Prohlašuji,  že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti  vůči městu Dvůr 
Králové nad  Labem ani příspěvkovým organizacím města a j ím založeným obchodním 
společnostem, v  evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na 



pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále 
na sociálním zabezpečení a  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  s  výjimkou 
případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a  žadatel není v prodlení se splácením 
splátek.  
 
Zároveň prohlašuji,  že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé . 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne...................................... 
 
 
 
 
       ______________________________ 
         razítko a podpis žadatele 
 
Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy z předchozích let 
jsou platné.  
 
        
        
       ______________________________ 

        razítko a podpis žadatele 
 

 
 



 
Město Dvůr Králové nad Labem  

Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. Labem  
 

Žádost o poskytnutí  dotace z  rozpočtu města  
na podporu tělovýchovy a sportu  -  oblast C  

 
 

Jméno  žadatele: 
 

 

Adresa trvalého pobytu:  

IČO/datum narození: 
 

 

Bankovní účet/kód banky: 
 

 

Název banky: 
 

 

* Nepovinné údaje:  

E – mail, www.stránky 
 

 

Tel., Fax,  
 

 

 

Předpokládané příjmy v roce 2022 

Výše požadované dotace od 
Města Dvůr Králové  
nad Labem 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kč  

Další organizace, kam bude 
žádost podána 

Předpokládaná výše dotace 

  

  

Stručný popis projektu 

Název projektu: 
 

 

Místo realizace projektu:   

Termín zahájení a ukončení 
projektu: 

 

Účel, na který bude dotace 
využita: 

 

Popis projektu – odůvodnění 
žádosti: 
 
 

 

 

Termín pro předložení  

žádosti :  

17.01.2022 do 
07.02.2022  do 15 h 



 
 

Rozpočet projektu: 
tabulku rozpočtu lze doplnit nebo upravit podle potřeb žadatele, případně k výdajům napsat komentář 

Nákladová položka Předpokládané 
výdaje  

Požadavek od 
města  

Slovní komentář 

doprava - pohonné 
hmoty, jízdenky, 
letenka, apod. 

   

startovné    

nákup sportovního 
materiálu 

   

Ubytování     

    

    

    

Celkové výdaje na 
realizaci projektu 

   

 
Povinné přílohy žádosti: 
1. Doklad o zřízení bankovního účtu 
2. Podrobnější popis projektu – sportovních aktivit 

 

Pokud bude žádost vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění 
v náhradním termínu – ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy k doplnění. Pokud tak žadatel neučiní, 
bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. 

Žadatel -  fyzická osoba, souhlasí ve smyslu § 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 

Originál žádosti  (bez příloh) musí být naskenován včetně podpisu a zaslán 
elektronicky na e-mailovou adresu dotaceměsta@mudk.cz. Doručení na e -mailovou 
adresu nezakládá účinky podání žádosti,  má pouze informativní charakter.  

Prohlašuji,  že všechny údaje uvedené v  žádosti  jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že 
nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k  neposkytnutí f inanční podpory.  
 
Prohlašuji,  že nemám závazky po lhůtě splatnosti  vůči městu Dvůr Králové nad Labem 
ani příspěvkovým organizacím města a j ím založeným obchodním společnostem, 
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním 
zabezpečení a  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  s  výjimkou případů, kdy je 
povoleno splácení ve splátkách a  žadatel není v prodlení se splácením splátek.  
 
Zároveň prohlašuji,  že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé . 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne...................................... 
 
       ______________________________ 
         razítko a podpis žadatele 


