Město Pyšely
Pravidla pro poskytování příspěvků města Pyšely
pro rok 2019
1. Podmínky pro získání příspěvku
a) Žadatelem o poskytnutí příspěvku mohou být prospěšné společnosti, spolky,
humanitární organizace a fyzické nebo právnické osoby, sídlící na území města
Pyšely.
b) Příjemce příspěvku nesmí činnost, na níž bude příspěvek přidělen, vykonávat
komerčně za účelem vytvoření zisku.
c) Příjemce je povinen předkládat doklady o vedení účetnictví, či jiným způsobem
prokázat použití příspěvku.
d) O příspěvek je třeba do stanoveného termínu písemně a současně elektronicky
zažádat.
e) Na příspěvek nevzniká žádný právní nárok.

2. Základní zdroj pro přidělení příspěvku
Město Pyšely může vyčlenit určitou částku z ročního rozpočtu na podporu sportu z oblasti
investic do tělovýchovných zařízení, oprav tělovýchovných zařízení, nákupu
tělovýchovného vybavení a pravidelných sportovních a provozních činností. Podporovány
také budou jednorázové nebo pravidelné aktivity, umožňující občanům Pyšel sportovní,
kulturní a vzdělávací vyžití. Ve výší příspěvku bude zohledněna cílová skupina, na kterou
má aktivita hlavní dopad. Upřednostněny budou děti, mládež a senioři.

3. Způsob žádosti o příspěvky
Žádosti je nutné doručit v písemné formě na úřad města Pyšely a zároveň ve formě
elektronické na email: infocentrum@pysely.cz.
Pro příspěvek (3.1) na rok 2019 je nutné žádost doručit do 31.5.2019, kdy následně o
výsledku žádosti bude žadatel písemně či elektronicky informován do 30 kalendářních
dnů. Pro příspěvek (3.2) lze žádosti podávat celoročně. Následné schvalování příspěvků
(3.2) bude průběžně vyhodnocováno a schvalování příspěvků bude probíhat 2x ročně,
kdy žadatel bude o výsledku elektronicky informován.
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3.1 Příspěvek na podporu činnosti sportu:
1) Žadatel (název organizace, IČ, sídlo, statutár).
2) Kontaktní údaje a bankovní spojení.
3) Popis organizace, přehledný soupis všech členů. U individuálních sportů bude
přiložena výsledková listina soutěže.
4) Popis využití příspěvku (čím podrobněji, tím lépe – rekonstrukce, nákup vybavení,
provozní činnost apod.).
5) Očekávané náklady v daném roce, skutečné náklady v minulém roce (položkově).
6) Očekávané příjmy v daném roce, skutečné příjmy v minulém roce (položkově).
7) Výše požadovaného příspěvku (max. do 50% očekávaných nákladů pro rok 2019).
Základním kritériem pro dělení příspěvku mezi jednotlivé subjekty je počet členů,
především mládežnického věku a účel požadovaného příspěvku.
Přidělený příspěvek nesmí být jediným prostředkem pro dosažení záměru, nutné je také
vybírání vlastních oddílových příspěvků nebo příspěvků z nadřízených organizací. Tato
skutečnost se prokáže předložením účetní uzávěrky.

3.2 Příspěvek na pořádání akce a na podporu kulturně společenské a
vzdělávací aktivity:
1) Žadatel (název organizace, pořádající skupina občanů).
2) Kontaktní údaje a bankovní spojení.
3) Popis akce (datum a místo konání, očekávaný počet účastníků, popis akce, cílová
skupina).
4) Očekávané náklady na akci (celkové náklady, rozpis nákladů dle typu).
5) Výše požadovaného příspěvku (max. do výše 75% očekávaných nákladů na
danou akci).

4.0 Obecně
Prokázaní použití příspěvku je příjemce povinen předložit v písemné formě (předložením
kopií dokladů):
•

(3.1) do 31.12.2019.

•

(3.2) do 30 kalendářních dní po skončení akce.

Pokud dojde k pozastavení dané aktivity, nebo k zásadnímu nedodržení předloženého
záměru, může město žádat o navrácení části nebo celého poskytnutého příspěvku.

Schváleno 1.4.2019.

