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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Rada města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) vydává tyto Pravidla pro výpočet
výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují (dále jen
„Pravidla“). Tato Pravidla upřesňují podmínky pro dotace poskytované sportovním
klubům, obecně upravené v platných dokumentech města Nové Město nad Metují,
které upravují poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
(2) Podle těchto Pravidel se postupuje při výpočtu dotace poskytované těmto sportovním
klubům:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s.;
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s.;
Tělocvičná jednota Sokol Nové město nad Metují;
Tělocvičná jednota Sokol Krčín;
Aeroklub Nové Město nad Metují, z.s.;
TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s.;
Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s.;
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s.;
Stepík Nové Město nad Metují, z.s.;
Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.;
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s.;
TTC Nové Město nad Metují z.s.;
Florbalová škola Nové Město nad Metují, z.s.;
Klub českých turistů Nové Město nad Metují z.s.;
Volejbalové centrum nad Metují, z.s.;
HOVRCH, z.s.;
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s.;
PONMM, z.s.;
Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s.

(3) O zařazení dalších sportovních klubů do systému financování sportu ve městě, který
je těmito Pravidly upraven, může rozhodnout RM na základě žádosti sportovního
klubu a vyjádření Komise sportovní RM k této žádosti.

(4) Dotace je poskytována souhrnně jak na sportovní činnost výše uvedených
sportovních klubů, tak i na provoz sportovních areálů klubů, které jsou vlastníky
těchto areálů.
(5) Tímto způsobem se rozdělí 80% z částky, která byla schválena ZM do rozpočtu
města na příslušný rok na sportovní činnost a provoz sportovních areálů. 10%
rozděluje Sportovní komise na svém příslušném zasedání a zbylých 10% pak RM.
Navržené výše dotací pro jednotlivé kluby pak schvaluje RM či ZM.
(6) Výsledné vypočtené částky dotace budou vždy zaokrouhleny na celé tisíce.
(7) Novoměstským členem se rozumí člen sportovního klubu, který má trvalé bydliště
v Novém Městě nad Metují, Krčíně, Spech nebo Vrchovinách.
(8) Za děti a mládež se považují členové sportovního klubu do 23 let, a to k 31.12. roku
předcházejícímu podání žádosti, a pro potřeby výpočtu budou použity údaje vyplněné
ve výroční zprávě o činnosti spolku za uplynulý rok, která je povinnou přílohou
k žádosti.
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Čl. 2

Dotace v oblasti „Sportovní činnost“
(1) Výše dotace v oblasti „Sportovní činnost“ se vypočítává podle kritérií uvedených
v příloze č. 1
(2) Tato kritéria zahrnují jednak ekonomické ukazatele, vyplněné a předané výše
uvedenými kluby v předepsaném formuláři ve vazbě na příslušné finanční výkazy,
které jsou přílohou žádosti (viz Čl. 4) a počty členů v kategorii děti a mládež
a „novoměstští“.
(3) Uvedená kritéria mají určitou váhu, která se vždy mění dle výše poskytnuté dotace
městem v daném roce z rozpočtu města a počtem získaných bodů jednotlivými
sportovními kluby.
Čl. 3

Dotace v oblasti „Provoz sportovních areálů“
(1) Dotace v oblasti „Provoz sportovních areálů“ je určena pouze pro sportovní kluby,
které jsou vlastníky těchto areálů a její výše je stanovena na základě hodnot
vykázaných v předkládaném formuláři (viz Čl. 2, bod 2 Pravidel) sportovního klubu
v části týkající se provozování sportoviště.
Čl. 4
Povinné přílohy
(1) Povinnými přílohami k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na sportovní
činnost a provoz sportovních areálů nad rámec Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Nové město nad Metují jsou:
•
•
•
•

Výroční zpráva o činnosti spolku za uplynulý rok;
Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, peněžní deník (dle způsobu účetnictví
vedeného u dané organizace);
Příloha k daňovému přiznání a daňové přiznání z minulého roku;
Zápis z valné hromady nebo členské schůze o schválení výše uvedených
dokumentů včetně odsouhlasení výsledků hospodaření kontrolním orgánem
spolku.

(2) V případě, že sportovní klub není povinen podávat v daném roce daňové přiznání,
doloží tuto skutečnost čestným prohlášením statutárního zástupce.
(3) Výše uvedené doklady (kromě Výroční zprávy) jsou předkládány za období, za které
byly v předchozím kalendářním roce podány na Finanční úřad.
(4) Každý sportovní klub zajistí 1x ročně konání členské schůze (valné hromady)
s přizváním zástupce města.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato Pravidla byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM
55-3160/20 ze dne 14.12.2020.
(2) Těmito Pravidly se ruší Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují schválené usnesením č. RM 33-1916/20
ze dne 10.02.2020 a nabývají platnosti dnem 01.01.2021.
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Použité zkratky
Čl.
Článek
RM
Rada města
ZM
Zastupitelstvo města
z.s.
Zapsaný spolek

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Kritéria na přidělování dotací sportovním klubům (samostatný dokument)

V Novém Městě nad Metují dne 21.12.2020

Petr Hable
starosta
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Příloha č. 1

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ SPORTOVNÍM KLUBŮM
•
•

80% z celkové dotace přidělené městem se rozděluje klubům dle níže uvedených kritérií
10% rozděluje Sportovní komise na svém příslušném zasedání a zbylých 10% pak RM.
Poté návrh definitivně schvaluje RM či ZM.

Při výpočtu se přepočítají získané body na Kč a získá se tímto celková výše dotace
VÝPOČTY PROBÍHAJÍ V TABULKÁCH „PROPOČTY DOTACÍ“ AUTOMATICKY PO ZADÁNÍ HODNOT
I) ČLENSKÁ ZÁKLADNA
- každý klub obdrží body na základě poskytnutých údajů k 31. 12. předchozího roku
1 dítě vč. mládeže (pod 23 let) = 2 body
1 novoměstský (Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy) dětský i dospělý člen = 0,5 bodu

II) EKONOMICKÉ AJ. UKAZATELE
- body jsou přiděleny na základě níže zařazených hlavních ukazatelů u částí A I. – B II.*
a dále na základě posouzení v části D a příp. E:
A I.

Náklady na provoz sportoviště

1 000 Kč = 2 body (mimo odpisů = 0 bodů)

A II.

Výnosy z provozování sportoviště

1 000 Kč = 2 body

B I.

Ostatní náklady klubu (sportovní činnost)

1 000 Kč = 1 bod (mimo odpisů = 0 bodů)

B II.

Ostatní výnosy klubu (sportovní činnost)

1 000 Kč = 1 bod

C

Investice uskutečněné v uplynulém roce

bez bodů (pouze informativní údaj)

D

plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace vč. spolupráce s městem (v uplynulém roce)
průměrná
0-10 bodů
velmi dobrá
11-50 bodů
výborná
51-100 bodů

E

problémový příjemce či žadatel

krácení až nepřiznání dotace
(dle individuálního posouzení)

porušení Smlouvy o poskytnutí
krácení až nepřiznání dotace
dotace v uplynulé roce
(dle článku III. bod 3. nebo bod 4. smlouvy)
(dojde k příslušné úpravě v listu CELKEM I) – III) v rámci souboru „PROPOČTY DOTACE“)
* hlavní ukazatele A I. až B II. se skládají z dalších dílčích ukazatelů na základě klubem vyplněné tabulky

V TABULKÁCH PŘEKLÁDANÝCH KLUBY MUSÍ NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ODPOVÍDAT KONEČNÝM VÝKAZŮM, KTERÉ KLUBY ZE ZÁKONA VYPLŇUJÍ A ODEVZDÁVAJÍ!

