Programy města Sezimovo Ústí v roce 2022
Základní informace

Město Sezimovo Ústí rozhodnutím Rady města Sezimovo Ústí ze dne 20.12.2021 zřizuje pro rok 2022 tyto
programy:
• Program Sport a tělovýchova
• Program Sociální služby
• Program Kultura
• Program Zájmová činnost
• Program Životní prostředí
• Program Podpora talentovaných dětí a mládeže
Základní charakteristika programů:
Program Sport a tělovýchova
Program je určen k podpoře činnosti tělovýchovných jednot a/nebo sportovních klubů registrovaných na území
města Sezimovo Ústí, jakož i dalších nekomerčních tělovýchovných a sportovních aktivit občanů města Sezimovo
Ústí, především dětí a mládeže. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území
města Sezimovo Ústí, působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Sezimovo Ústí.
Program Sociální služby
Program je určen k podpoře činností spolků a sdružení, které vykonávají činnosti pro občany města Sezimovo Ústí
v oblasti sociální sféry. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba působící v oblasti sociální sféry na území
města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů města Sezimovo Ústí.
Program Kultura
Program je určen k podpoře činnosti souborů a spolků na území města Sezimovo Ústí, předmětem jejichž působení
je kulturní činnost či pořádání kulturních akcí. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, působící v oblasti
kultury na území města Sezimovo Ústí.
Program Zájmová činnost
Program je určen k podpoře činnosti souborů a spolků na území města Sezimovo Ústí, předmětem jejichž působení
je zájmová a spolková činnost. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území
města Sezimovo Ústí, působící v oblasti zájmové činnosti na území města Sezimovo Ústí.
Program Životní prostředí
Program je určen k podpoře činností na území města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů města Sezimovo Ústí v
oblasti péče o životní prostředí a ekologické výchovy. Žadatelem o příspěvek z programu může být fyzická nebo
právnická osoba činná na území města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů města Sezimovo Ústí.
Program Podpora talentovaných dětí a mládeže
Program je určen k podpoře talentovaných dětí a mládeže s trvalým pobytem v Sezimově Ústí, zejména v oblasti
sportu a kultury. Žadatelem o příspěvek z programu může být zákonný zástupce nezletilého nezaopatřeného
dítěte nebo zletilé nezaopatřené dítě do 26 let.
Žádosti o přidělení prostředků z programů lze podat jen na předepsaném formuláři, který je k dispozici na
webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz, u tajemníků příslušných komisí rady města či na podatelně
MěÚ.
Žádost se podává na předepsaném formuláři v termínu od 28.01.2022 do 28.02.2022.
Bližší informace o programech jsou k dispozici na úřední desce města, na webových stránkách města nebo u
tajemníků příslušných komisí rady města.

Programy města Sezimovo Ústí v roce 2022
Bližší informace k programům

Město Sezimovo Ústí zřizuje v roce 2022 programy Sport a tělovýchova, Sociální služby, Kultura, Zájmová činnost,
Životní prostředí a Podpora talentovaných dětí a mládeže.

1. Společné informace k programům města Sezimovo Ústí
1.1 Žádost o dotaci z programu lze podat jen na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových
stránkách města, u tajemníků příslušných komisí rady města či na podatelně MěÚ.
1.2 Žádost o poskytnutí dotace z programu se podává v termínu od 28.01.2022 do 28.02.2022, a to buď osobně
na podatelnu MěÚ Sezimovo Ústí, případně poštou na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí, přičemž rozhodující je datum podání k poštovní přepravě.
1.3 Posuzování jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace a přípravu návrhů na rozdělení dotací z programů
zajišťují v případě potřeby komise rady města. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Sezimovo Ústí nebo
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí.
1.4 Příjemce dotace z programu je oprávněn dotaci použít pouze k účelu schválenému radou, resp.
zastupitelstvem města, a v souladu s příslušnou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Čerpání dotace
je příjemce povinen vyúčtovat a doložit kopiemi příslušných dokladů nejméně do výše přidělené dotace a
doručit vše do 31.12.2022 na podatelnu MěÚ Sezimovo Ústí. V případě použití dotace z programu či její části
k jinému, než schválenému účelu je město Sezimovo Ústí oprávněno požadovat vrácení takto použitých
finančních prostředků. V případě nedoložení řádného a včasného vyúčtování dotace včetně všech
souvisejících dokladů může poskytovatel rozhodnout, že v následujícím období nebude poskytnuta dotace
z programu města.
1.5 Na poskytnutí dotace z programu není právní nárok.
1.6 Žadatelem může být pouze plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba. Dotace z programu nelze
poskytnout právnickým a fyzickým osobám, které mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má být dotace
poskytnuta, závazky k městu po lhůtě splatnosti.
1.7 Veškeré výdaje budou dokladovány kopiemi platných daňových dokladů (faktura, paragon) včetně dokladů o
zaplacení (výpis z běžného účtu, výdajový pokladní doklad). Účetní doklady nesmí být zálohového typu.
1.8 Povinnost dokládat vyúčtované výdaje kopiemi příslušných dokladů, jak je uvedeno v odst. 1.4 a 1.7, se netýká
dotací do výše 5.000 Kč včetně.
1.9 DPH je uznatelným výdajem, pokud konečný příjemce:
a) není plátcem DPH, a proto nemůže nárokovat a nenárokuje odpočet daně na vstupu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
b) je plátcem DPH, ale dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nemá možnost nárokovat
odpočet daně na vstupu.
Tuto skutečnost je nutné uvést do žádosti o dotaci. V případě, že žadatel je plátcem DPH, doplní vyúčtování
dotace čestným prohlášením, zda mohl plně či částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu nebo
nemohl uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.
Jestliže konečný příjemce má zákonný nárok na odpočet DPH a neuplatní jej, nelze DPH považovat za
uznatelný výdaj.
V případě, že dojde ke změně uznatelnosti DPH (pokud se příjemce stane plátcem DPH či naopak) v průběhu
daného roku, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit poskytovateli dotace nejpozději však při
závěrečném vyúčtování.
1.10 Neuznatelnými výdaji při dokladování vyúčtování jsou zejména:
- náklady na stravování, pohoštění a příspěvky v naturáliích;
- náklady na mzdy, odměny, odvody a ostatní osobní náklady;
- dary, ceny v soutěžích;
- náklady na zpracování žádosti;
- pokuty, penále, výdaje na správní poplatky a daně.
1.11 Kritéria pro hodnocení žádosti společná pro všechny programy jsou zejména:
a) dodržení formální a obsahové správnosti žádosti o dotaci a splnění podmínek daného programu;

b) míra naplnění účelu stanoveného daným programem s přihlédnutím k zájmům města Sezimovo Ústí a jeho
občanů.
1.12 Peněžní prostředky z programů města Sezimovo Ústí jsou poskytovány za účelem zkvalitnění života občanů
města, zlepšení dostupnosti poskytovaných služeb, rozšíření spektra volnočasových a sportovních aktivit a
péče o životní prostředí.
1.13 Předpokládaný termín pro rozhodnutí o žádostech je do 30.04.2022.
1.14 Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na jednotlivé programy může být
poskytovatelem upraven s ohledem na požadavky obsažené v přijatých žádostech o dotaci.
1.15 Programy jsou vyhlášeny v souladu s ustanoveními § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1.16 Příjemce dotace se zavazuje informovat na svých webových stránkách, propagačních materiálech či
prezentacích, že jeho činnost či projekt jsou podporovány dotací města Sezimovo Ústí.

2. Program Sport a tělovýchova
2.1 Program Sport a tělovýchova je určen k podpoře činnosti tělovýchovných jednot a/nebo sportovních klubů
registrovaných na území města Sezimovo Ústí, jakož i dalších nekomerčních tělovýchovných a sportovních
aktivit občanů města Sezimovo Ústí, především dětí a mládeže. Dotace bude poskytována v následujících
podprogramech:
a) dotace na činnost – kritériem pro stanovení výše dotace je zejm. výše členské základny, její struktura
(děti/dospělí) a úroveň provozovaných soutěží;
b) dotace na údržbu a provoz – určeno pouze pro žadatele, které vlastní nebo provozují sportovní zařízení na
území města Sezimovo Ústí; kritériem pro stanovení výše dotace je hodnota vlastního nebo spravovaného
majetku, aktuální stav tohoto majetku a potřeba jednotlivých sportovišť k opravám a rekonstrukcím;
c) dotace na konkrétní projekt.
2.2 Činností se rozumí zejména:
a) konkrétní sportovní či tělovýchovné akce, především dětí a mládeže;
b) činnost směřující k rozvoji neprofesionálních a místních sportovních aktivit;
c) činnost směřující k podpoře pravidelné činnosti sportovních kolektivů dětí a mládeže;
d) podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu sportovního využití volného času, zejména dětí a
mládeže.
2.3 Žadatelem o dotaci z programu může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území města
Sezimovo Ústí, působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Sezimovo Ústí.
2.4 Uznatelnými výdaji při dokladování vyúčtování dotace z programu jsou:
a) pronájem sportovních zařízení ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, energie, cestovní výdaje, doprava,
propagace, poštovné, internet, webhosting;
b) pořízení materiálu a vybavení;
c) náklady na opravy, údržbu, technické zhodnocení sportovišť a zařízení, přičemž:
- opravou se rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla
určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti,
- údržbou se rozumí úprava věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž
výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby,
- technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,
rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 40.000 Kč,
přičemž rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů a modernizací rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
2.5 Dotaci nelze použít na úhradu nákladů spojených s pronájmem sportovních zařízení, která nejsou ve
vlastnictví města Sezimovo Ústí.
2.6 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program Sport
a tělovýchova činí 800.000 Kč. Poskytovatel dotace bude o rozdělování dotace rozhodovat v návaznosti na
podmínky poskytování zejména investičních dotací v této oblasti předchozích letech.
2.7 Návrh na rozdělení dotace z programu předkládá radě města komise pro sport a tělovýchovu.

3. Program Sociální služby
3.1 Program Sociální služby je určen k podpoře činností spolků a dalších subjektů, které vykonávají činnosti pro
občany města Sezimovo Ústí v oblasti sociální sféry.
3.2 Žadatelem o dotaci z programu může být fyzická či právnická osoba působící v oblasti sociální sféry či
poskytování sociálních služeb na území města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů města Sezimovo Ústí.
3.3 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program
Sociální služby činí 350.000 Kč.
3.4 Návrh na rozdělení dotace z programu předkládá radě města komise sociální.

4. Program Kultura
4.1 Program Kultura je určen k podpoře činnosti souborů a spolků na území města Sezimovo Ústí, předmětem
jejichž působení je kulturní a zájmová činnost.
4.2 Činností se rozumí zejména:
a) konkrétní kulturní akce;
b) pravidelná zájmová činnost směřující k rozvoji neprofesionální a místní kultury;
c) činnost směřující k estetické výchově dětí a mládeže;
d) edičně propagační činnost.
4.3 Žadatelem o dotaci z programu může být fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury na území města
Sezimovo Ústí.
4.4 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program
Kultura činí 70.000 Kč.
4.5 Maximální výši dotace činí v jednotlivém případě 49.500 Kč.

5. Program Zájmová činnost
5.1 Program Zájmová činnost je určen k podpoře činnosti souborů a spolků na území města Sezimovo Ústí,
předmětem jejichž působení je zájmová a spolková činnost.
5.2 Činností se rozumí zejména:
a) pravidelná zájmová činnost dětí a mládeže;
b) zájmová a spolková činnost dospělých;
s výjimkou činností, které jsou předmětem podpory z programu Sport a tělovýchova či ostatních programů.
5.3 Žadatelem o dotaci z programu může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území města
Sezimovo Ústí, působící v oblasti zájmové a spolkové činnosti na území města Sezimovo Ústí.
5.4 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program
Zájmová činnost činí 40.000 Kč.
5.5 Maximální výši dotace činí v jednotlivém případě 15.000 Kč.

6. Program Životní prostředí
6.1 Program Životní prostředí je určen k podpoře činností na území města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů
města Sezimovo Ústí v oblasti péče o životní prostředí a ekologické výchovy.
6.2 Žadatelem o dotaci z programu může být fyzická nebo právnická osoba činná v oblasti péče o životní prostředí
a ekologické výchovy na území města Sezimovo Ústí a/nebo v zájmu občanů města Sezimovo Ústí.
6.3 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program
Životní prostředí činí 30.000 Kč.
6.4 Maximální výši dotace činí v jednotlivém případě 10.000 Kč.
6.5 Návrh na rozdělení dotace z programu předkládá radě města komise životního prostředí (Bc. Klíma, tajemník
komise, tel. 381201143).

7. Program Podpora talentovaných dětí a mládeže
7.1 Program Podpora talentovaných dětí a mládeže je určen k podpoře dětí a mládeže s trvalým pobytem na
území města Sezimovo Ústí, které dosahují mimořádných úspěchů zejména v oblasti sportu a kultury.
7.2 Žadatelem o příspěvek z programu může být zákonný zástupce nezaopatřeného nezletilého dítěte nebo zletilé
nezaopatřené dítě do 26 let. Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto programu považuje dítě do skončení
povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí
povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro
nemoc nebo úraz. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě
také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
7.3 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na program
Podpora talentovaných dětí a mládeže činí 50.000 Kč.
7.4 Maximální výši dotace činí v jednotlivém případě 10.000 Kč.

