Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
pro přidělování příspěvků na otevření krajských sportovišť
Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.2:
Rozvoj sportu a tělovýchovy
ze dne 17. 1. 2006

č. 5/06

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na otevření krajských
sportovišť (dále jen „Pravidla“) upravují v souladu s rozpočtem kraje Vysočina
naplňování opatření Programu rozvoje kraje Vysočina, opatření 2.4.2. Rozvoj sportu
a tělovýchovy.

(2)

Tato Pravidla stanovují závazný postup kraje při poskytování finančních příspěvků
školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina na činnosti uvedené v čl. 2
Pravidel.
Čl. 2
Účel poskytování finančního příspěvku

(1)

Finanční příspěvek může být poskytnut pouze školám a školských zařízením
zřizovaným krajem Vysočina.

(2)

Účelem finančního příspěvku je zajistit otevření sportovišť škol a školských zařízení
zřizovaných krajem Vysočina a umožnit tak veřejnosti je ve větší míře než dosud
využívat. Příspěvek slouží k úhradě nákladů spojených s otevřením sportovních areálů
škol a školských zařízení (tělocvičny, venkovní sportovní areály apod.) pro veřejnost
v hodinách mimo vyučování.

(3)

Z finančního příspěvku lze hradit pouze tyto neinvestiční výdaje:
a) náklady na ostatní platby za provedenou práci pro osobu vykonávající na sportovišti
dozor v době jeho otevření,
b) poměrnou část nákladů na drobnou údržbu sportoviště neinvestičního charakteru,
c) náklady na poměrnou část provozních nákladů sportoviště (světlo, teplo...)
Čl. 3
Výše finančního příspěvku a termíny podání žádosti

(1)

Celková výše ročního příspěvku je maximálně 100.000,- Kč pro jednu organizaci.

(2)

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v hlavní činnosti.

(3)

Žádosti se předkládají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři (viz
příloha č. 1 těchto Pravidel) na adresu uvedou v článku č. 5 těchto Pravidel.

(4)

Uzávěrky žádostí jsou 28. února a 15. září příslušného roku přičemž je rozhodující
datum poštovního razítka.

(5)

Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

(6)

O poskytnutí finančního příspěvku a jeho výši rozhodne v jednotlivých případech Rada
kraje Vysočina.
Čl. 4
Povinnosti příjemce příspěvku

(1)

Finanční prostředky mohou být použity pouze k účelu stanovenému těmito Pravidly.

(2)

Povinností příjemce příspěvku je pravidelně umožňovat veřejnosti přístup do
sportovního areálu. Prioritou je otevření sportovišť v době prázdnin a víkendů.

(3)

Nutnou podmínkou poskytnutí příspěvku je existence dohody města (obce) a školy
o bezplatném pravidelném zveřejňování časů a termínů otevření sportovišť v městském
tisku a dalších městských informačních prostředcích. Kopie dohody nebo potvrzení je
povinnou přílohou žádosti.

(4)

Příjemce příspěvku je povinen v případě informování vlastních či nezávislých
sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt obdržel podporu z kraje
Vysočina

(5)

Příjemce příspěvku je povinen uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací akce, že se tato akce uskutečňuje za finanční podpory kraje Vysočina.
Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Tato Pravidla ruší Metodiku přidělování příspěvku na otevření krajských sportovišť
přijatou usnesením Rady kraje Vysočina č. 1542/37/2005/RK ze dne 22. 11. 2005.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá oddělení mládeže a sportu odboru
školství, mládeže a sportu krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1 - Žádost o finanční příspěvek na
otevření krajského sportoviště.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 17. 1. 2006
a schválena usnesením č. 0075/02/2006/RK.

V Jihlavě, dne 17. 1. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1
Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na otevření krajských sportovišť

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OTEVŘENÍ KRAJSKÉHO SPORTOVIŠTĚ
Údaje o žadateli:
Přesný název žadatele:
Adresa školy (ulice, PSČ, obec):
Bankovní spojení:
Údaje o projektu:
Stručný popis sportoviště:

Požadovaný příspěvek celkem:
a) z toho na osobní výdaje
b) z toho na údržbu a zabezpečení
sportoviště
Předpokládaný časový rozvrh otevření školního sportoviště + plánované náklady a
zabezpečení sportoviště

Stručný popis čeho bude dosaženo, pokud bude finanční podpora přiznána

V ……………….. dne …………………..

razítko a podpis …………………………….

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Ing. Vilibald Prokop, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587
33 Jihlava, prokop.v@kr-vysocina.cz.

