
Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín 
 na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže  

pro rok 2019 
 

Čl. I. 
Úvod, účel dotací 

1. Město Bohumín patří k oblastem, které mají velmi znečištěné ovzduší. Neustále stoupá 
nemocnost obyvatelstva a četnost chřipkových epidemií. Zdraví člověka neznamená jen 
nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí vlivu životního prostředí, životního stylu a zejména 
prevence. 
Tento dotační program na podporu zdraví a zpestření a zkvalitnění vyučovacího procesu stanovuje 
pravidla poskytování podpory v této oblasti subjektům působícím na území města.  
2. Poskytování dotací se realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok, výše dotace jsou závislé na finančních možnostech 
města, dotace jsou účelové a podléhají vyúčtování. 
4. Celková výše tohoto programu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou 
vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Bohumín, a v roce 2019 bude pro tento program 
vyčleněna částka cca  2,1 mil. Kč. 
 

Čl. II. 
Vymezení pojmů 

1. Dotací z rozpočtu města se rozumí finanční příspěvek poskytnutý subjektům za podmínek dále 
uvedených v těchto pravidlech. 
2. Žadatelem se rozumí subjekt, který v souladu s těmito pravidly o dotaci požádá. 
3. Oprávněným žadatelem se rozumí žadatel, který splňuje všechny podmínky stanovené těmito 
pravidly. 
4. Příjemcem dotace se rozumí subjekt, kterému bylo rozhodnutím zastupitelstva města schváleno 
poskytnutí dotace. 
5. Cizím subjektem se rozumí subjekt, který není zřízený městem Bohumín. 
5. Nevyčerpanou dotací se rozumí dotace nebo její část, která nebyla využita v souladu s těmito 
pravidly nebo nebyla vyčerpaná ve stanoveném období nebo nebyla řádně vyúčtována nebo 
vyúčtování nebylo doloženo ve stanoveném termínu. 
6. Výdajem se rozumí platba doložitelná dokladem o zaplacení a uskutečněná v období, na které 
byla dotace přidělena. 
 

Čl. III. 
Druhy dotací 

Dotace dle těchto pravidel se člení na: 
a) dotace na podporu zdraví dětí a mládeže (školní pobyty a sportování v přírodě, pobyty v 
bohumínské solné jeskyni apod.) 
b) dotace na podporu sportovních aktivit v areálu Bosporu spol. s r. o. (bruslení, plavání, 
saunování, golf, plážový volejbal, sportování v hale apod.) a zkvalitnění a zpestření školní výuky 
(exkurze do Světa techniky v Ostravě Vítkovic, výuka základů lyžování apod.) 

 
Čl. IV. 

Žadatelé o dotaci 

1. Žadateli o dotace mohou být mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, rodinná 
centra a poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, kteří   
a) vykonávající svou činnost na území města Bohumína  
b) písemně požádají a doručí žádost o přidělení dotace na odbor školství, kultury a sportu MěÚ 
Bohumín  
c) žádost doloží požadovanými dokumenty 
d) nemají neuhrazené závazky vůči městu a včas a řádně splnily podmínky vyúčtování dotace 



poskytnuté v předchozím kalendářním roce. 
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, výše poskytnuté dotace a splnění 
podmínek vyúčtování. 
3. Příjemce dotace je povinen umožnit členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 
města a pověřeným pracovníkům městského úřadu nahlédnout do svých účetních dokladů za 
účelem kontroly použití dotace k požadovaným účelům.  
 

Čl. V. 
Náležitosti žádosti 

Žádost o dotaci se podává v písemné podobě na předepsaném formuláři „Žádost o dotaci z 
Programu poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže “, který je 
možné si vyzvednout na odboru školství, kultury a sportu MěÚ Bohumín nebo vyhledat na 
internetových stránkách města Bohumín. Tento formulář tvoří přílohu tohoto dokumentu. 
 

 Čl. VI. 
Termín podání žádosti 

Lhůta  podávání  žádostí o dotaci na  podporu  aktivit  žadatele je stanovena od 20. 12. 2018 do 
14. 1. 2019.  

 
Čl. VII. 

Rozhodování o dotacích 

1.  Návrh výše dotací dle požadavků žadatelů včetně stanovení finanční spoluúčasti pro jednotlivé 
žadatele na daný kalendářní rok zpracuje odbor školství, kultury a sportu při MěÚ Bohumín. 
2. O přiznání dotace rozhoduje zastupitelstvo města na svém zasedání zpravidla v únoru daného 
kalendářního roku. 
3. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace formou usnesení zastupitelstva je s příjemci – cizími 
subjekty uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Další požadavky a podmínky pro 
čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do této smlouvy. Schválené částky jsou těmto 
příjemcům zasílány jednorázově bankovním převodem.  
4. V případě poskytování dotací příspěvkovým organizacím města, jsou těmto navýšeny provozní 
dotace na daný rok z rozpočtu zřizovatele při komplexních rozborech hospodaření města, případně 
je část schválené účelové dotace přímo čerpána prostřednictvím rozpočtu odboru školství, kultury 
a sportu.          
5. Přijatelnými výdaji, které lze z dotace hradit, jsou výhradně výdaje souvisejícími s nezbytným 
zajištěním aktivit příjemce v rozsahu a účelu požadované dotace.  

 
Čl. VIII. 

Vyúčtování 

1. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví odděleně sledovat městem dotovanou aktivitu či 
záměr tak, aby bylo možné zjistit údaje o použití dotace. 
2. Po realizaci aktivit a záměrů předloží příjemce vyúčtování a závěrečnou zprávu na formuláři, 
který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu, a to nejpozději do 20. 12. 2019. 
3. Nevyčerpanou část dotace nebo dotaci nesprávně použitou je cizí subjekt povinen vrátit 
nejpozději v termínu pro podání vyúčtování do rozpočtu města. V případě příspěvkové organizace 
města bude nevyčerpaná dotace řešena v rámci komplexních rozborů hospodaření v následujícím 
roce.  
 

Čl. IX. 
Účinnost 

Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva města Bohumína č. 10/2 ze dne 12. 11. 
2018 a nabývá účinnosti dnem 13. 11. 2018. 

 
 
 



Příloha: 

                                ŽÁDOST O DOTACI  
 

,,Program poskytování dotací  na zkvalitnění výuky,  
sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2019“ 

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV ŽADATELE:  
 

sídlo  

IČ / DIČ:   

Právní forma:   

Telefon/fax:  

Webová stránka:  

Číslo bankovního účtu/kód banky:  

Osoby zastupující právnickou osobu s 
uvedením právního důvodu zastoupení: 

 

 

 

 

DOTACE ŠKOLY V PŘÍRODĚ* 

Předškolák v MŠ   
či klient Slezské diakonie  

max. 1 000 Kč  

Minimální 
spoluúčast 0% 

Počet předškoláků/klientů:  
 

Žák 6. ročníku ZŠ /primy 
gymnázia  

max. 1 500 Kč  

Minimální 
spoluúčast 0% 

Počet žáků/studentů : 

* vyjma škol v přírodě dotovaných ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)  

 

DOTACE SPORTOVÁNÍ V PŘÍRODĚ 
(lyžování - Vaňkův kopec, Palkovice a další rekreační areály)  

Žák MŠ 
max. 500  Kč  

Minimální 
spoluúčast  
1 000 Kč 

Počet žáků: 
 

Žák 1. stupně ZŠ  
max.  500 Kč  

Minimální 
spoluúčast 
1 000 Kč  

Počet žáků: 

    



POBYTY V SOLNÉ JESKYNI    

Žák MŠ, ZŠ či klient 
Centra sociálních služeb 

či Slezské diakonie a 
rodinných center 

20 Kč/osoba/ 
vyučovací hodina  

Minimální 
spoluúčast  

10 Kč/osoba/ 
vyučovací hodina  

Předpokládaný počet 
návštěv:  
cca  
 

 

SPORTOVÁNÍ V HALE BOSPORU spol. s r.o. 

Žáci ZŠ, SŠ  Minimální 
spoluúčast  

0% 

Celková požadovaná 
roční dotace:  
 

Dům dětí a mládeže  
městská kola soutěží  
vyhlašovaných MŠMT 

Minimální 
spoluúčast 0% 

Celková požadovaná 
roční dotace:  

Dům dětí a mládeže  
aktivity kroužků dětí 

 a mládeže  

Minimální 
spoluúčast 20 % 

Celková požadovaná 
roční dotace:  

 

DALŠÍ AKTIVITY V AREÁLU BOSPORU spol. s r.o. 
(bruslení, plavání, saunování, golf, plážový volejbal apod.)  

Žáci MŠ či klienti   
Slezské diakonie  

Minimální 
spoluúčast  

0% 

Celková požadovaná 
roční dotace:  
 

Žáci ZŠ, SŠ či klienti 
Dětského diagnostického 
ústavu, centra sociálních 
služeb a rodinných center 

Minimální 
spoluúčast 20% 

Celková požadovaná 
roční dotace:  

       

DALŠÍ AKTIVITY 
 (výukový program ve Světě techniky v Ostravě)  

MŠ, ZŠ:   
 

předškoláci MŠ 
žáci 5. tříd 
žáci 8. tříd/tercie gymnázia 

Minimální  
spoluúčast  

 0% 
 0% 
 0% 

Předpokládaný počet dětí 
a žáků:  

 

         V Bohumíně  dne ….........................  razítko a podpis žadatele                                                                             


