Město Nymburk
pronájem tělocvičen a sportovišť
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Program pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2022
z rozpočtu Města Nymburk
–
Příspěvky na pronájem tělocvičen a sportovišť
1. Účel dotace
a) Poskytnuté peněžní prostředky jsou určeny právnickým osobám uvedeným v čl. 5
jako příspěvek na pronájem všech tělocvičen při základních školách pro zajištění
činností dětí a mládeže do 18 let.
b) Poskytnuté peněžní prostředky jsou určeny právnickým osobám uvedeným v čl. 5
jako příspěvek na pronájem jiných ostatních tělocvičen a sportovišť v Nymburce
vyjma těch uvedených v bodu a) pro zajištění činnosti dětí a mládeže do 18 let.

2. Důvod podpory
a) Podpora sportovní činnosti nymburských sportovních klubů a oddílů.

3. Předpokládaný celkový roční objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města na podporu stanoveného účelu
a) 1 000 000 Kč.

4. Maximální možná výše peněžního příspěvku v jednotlivém případě
a) 300 000 Kč/žadatel/kalendářní rok.

5. Okruh způsobilých žadatelů
a) Sportovní kluby nebo oddíly se sídlem v Nymburce, které vykonávají sportovní
činnost na území města Nymburk a které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku.
b) Jiné právnické osoby se sídlem v Nymburce, které poskytují tělovýchovné služby na
území města Nymburk.
6. Lhůta pro podání žádosti
a) 1. kolo – od 27. 4. do 11. 5. 2022.
b) 2. kolo – od 19. 10. do 2. 11. 2022.
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7. Kritéria pro hodnocení žádosti
a) Výše příspěvku na 1 hodinu (60 minut) odpovídá 50 % ceny pronájmu, nejvýše však
165 Kč/1 hodinu pro tělocvičny při ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R. A. F. 1989, nejvýše
400 Kč/1 hodinu pro Sportovní halu při ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského 589 a
nejvýše však 100 Kč/1 hodinu pro tělocvičnu při ZŠ a MŠ Nymburk, Tyršova 446.
b) Výše příspěvku na 1 hodinu (60 minut) odpovídá 50 % ceny pronájmu u ostatních
nymburských tělocvičen a sportovišť, nejvýše však 300 Kč/1 hodinu.
c) Výše příspěvku na 1 hodinu (60 minut) na pronájem ledové plochy
pro Krasobruslařský klub Nymburk ve výši 500 Kč/1 hodinu.
d) Výše příspěvku na 1 hodinu (60 minut) na pronájem bazénu ve Sportovním centru
Nymburk a městského bazénu Nymburk ve výši 500 Kč/1 hodinu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
a) 1. kolo – květen/červen 2022.
b) 2. kolo – listopad/prosinec 2022.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace
a) Žadatel je právnickou osobou uvedenou v čl. 5 a vykonává sportovní činnosti na
území města Nymburk nebo zde poskytuje tělovýchovné služby.
b) Každý žadatel využívající tělocvičny při nymburských základních školách musí mít
se školou, zastoupenou ředitelem školy, uzavřenou řádnou smlouvu (její kopie
bude předložena odboru školství, kultury a památkové péče spolu se žádostí).
c) Žádost je třeba podat v listinné podobě formou předepsané žádosti na Odbor
školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk.
d) Příspěvek se vyplácí prostřednictvím Odboru školství, kultury a památkové péče
Městského úřadu Nymburk na základě prokázaných nákladů.
e) Příspěvek se poskytuje na pronájem tělocvičen a sportovišť pouze na území města
Nymburk.
f) Žadatel doloží kopii Smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo čestné prohlášení, že
bankovní účet uvedený jako platební místo pro čerpání dotace, náleží žadateli.
g) Náklady na pronájem tělocvičen a sportovišť nesmí být součástí vyúčtování grantu
poskytnutého na danou akci. V případě, že budou náklady na pronájem tělocvičen
a sportovišť uplatněny při vyúčtování dotace z rozpočtu města Nymburk, musí být
na příslušných dokladech zřetelně uvedeno, jakou část z fakturovaných finančních
nákladů žadatel obdržel od města ve formě příspěvku na pronájem tělocvičen
a sportovišť. Do vyúčtování dotace lze tedy pak použít pouze část z fakturovaných
nákladů.
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h) Na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel.
i) Příspěvek je nenároková částka, která bude vyplácena pouze do vyčerpání
celkového ročního objemu finančních prostředků, schválených v rámci rozpočtu na
daný kalendářní rok zastupitelstvem města.
j) V případě, že výše celkových požadovaných finančních prostředků bude
přesahovat výši alokované částky, budou jednotlivé příspěvky kráceny
koeficientem. Koeficient se stanoví vzorcem:
Alokovaná částka celkem ÷ Požadovaná částka celkem (následně se výše
jednotlivých poskytnutých příspěvků stanoví vzorcem: požadovaná částka x
koeficient)
k) V případě, že žadatel splnil všechny podmínky, je vyzván k podpisu veřejnoprávní
smlouvy, která obsahuje všechny náležitosti dané zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

10. Vzor žádosti, obsah příloh žádosti
a) Vzor žádosti a její přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města Nymburk
www.mesto-nymburk.cz (záložka Městský úřad – Dotace a granty – Příspěvky na
pronájem tělocvičen a sportovišť).
b) Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy.

11. Adresa, kam je třeba žádost podat
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
Kontaktní osoba:
Ing. Markéta Pokorná (tel. 325 501 568, Marketa.Pokorna@meu-nbk.cz)

Program byl schválen Radou města Nymburk dne 15. 2. 2022 usnesením č. 75.
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Nymburk dne 3. 3.
2022 (sejmuto 1. 4. 2022).
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