
Pravidla pro přidělování jednorázových dotací v oblasti sportu 
v Telči 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1. Pravidla Města Telče pro jednorázové dotace subjektům působícím v oblasti sportu v Telči v souladu 
s rozpočtem Města Telče. 

2. Tato Pravidla stanovují závazný postup města při poskytování dotací na podporu subjektům působících 
v oblasti sportu v Telči. 

 

Čl. 2 Příjemci a účel poskytování dotace 

1. Dotace může být poskytnuta nestátní neziskové organizaci (NNO) se sídlem v Telči působící v oblasti sportu 
a tělesné výchovy založené podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Dotace je určena na investici, údržbu a provozní náklady nemovitého majetku nebo dlouhodobě 
pronajatého majetku výše uvedených subjektů, který slouží k realizaci dané sportovní aktivity. Není určen 
na pořádání akcí, financování soutěží, odměny, nájmy apod.  

3. Z dotace lze hradit investiční výdaje do zařízení sloužících pro provozování sportovní činnosti daného 
subjektu, které jsou majetkem daného subjektu nebo jsou v dlouhodobém pronájmu. 

 

Čl. 3 Výše dotace, termíny podání žádosti 

1. Výše dotace se odvíjí od počtu členů daného subjektu a aktivní činnosti subjektu během roku. 

2. Žádosti o poskytnutí dotace v oblasti sportu v Telči se podávají na konkrétní kalendářní rok dle ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb., Dotace a návratné finanční výpomoci. Žádosti se 
předkládají v písemné podobě na předepsaném formuláři (viz. Příloha č. 1) na adresu uvedenou v Čl. 5 odst. 
2 těchto Pravidel po zveřejnění dotačního programu vyhlášeného městem Telč. Program se zveřejňuje 
nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce a na webových stránkách města Telče 
www.telc.eu. Žádost je možné podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. 

3. Výši poskytnuté dotace navrhuje Komise pro sport a volný čas s ohledem na skutečnosti uvedené 
v předepsaném formuláři a na rozpočet města Telče.  

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

5. Poskytnutí dotace schvaluje rada města Telče, pokud není příslušné k rozhodnutí zastupitelstvo města nebo 
pokud si rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvo města nevyhradilo. Žadatel bude o výsledku jednání 
o dotaci vyrozuměn do 14 dnů od zasedání rady nebo zastupitelstva města, kde se o žádosti rozhodovalo. 

 

Čl. 4 Kontrola a vyhodnocení 

1. Vyúčtování dotace se předkládá na předepsaném formuláři (viz. Příloha č. 2) na adresu uvedenou v Čl. 5 
odst. 2 těchto Pravidel. 

2. Žadatel se zavazuje, že předloží doklady potvrzující způsob využití dotace, a to do 31. 1. následujícího roku. 

3. V případě závažného nedodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je žadatel povinen vrátit 
městu dotaci v plné výši na základě předchozí písemné výzvy města do 10 dnů ode dne jejího doručení 
žadateli na účet města Telče. V případě nedodržení této lhůty se zavazuje žadatel uhradit městu Telči 1% 
z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení se zaplacením. 

4. Nebude-li dotace vyúčtována dle těchto Pravidel, nebude danému žadateli v následujícím roce dotace 
poskytnuta. 

  

http://www.telc.eu/


Čl. 5 Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1 – Žádost o dotaci v oblasti sportu v Telči a Příloha č. 2 – 
Vyúčtování dotace v oblasti sportu v Telči 

2. Adresa pro doručení žádostí a vyúčtování dotace: Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 
Telč 

3. Tato Pravidla byla schválena na 55. schůzi rady města dne 6. 2. 2013 usnesením UR 841-2/55/2013. 

4. Změna v Pravidlech byla schválena 13. schůzi rady města dne 4. 5. 2015 usnesením UR 175-8/13/2015 
(změna čl. 3 „Výše dotace, termíny podání žádosti“). 


