Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu

ze dne 17. 12. 2014

č. 16/14

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu (dále jen „Pravidla“) přispívají k naplňování opatření Programu
rozvoje Kraje Vysočina.

(2)

Tato Pravidla stanovují závazný postup Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) při:
a) přidělení statutu krajských center talentované mládeže (dále jen „KCTM“),
b) poskytování dotaci na fungování KCTM jako centra přípravy talentovaných
sportovců.
Čl. 2
KCTM

KCTM se pro účely těchto Pravidel rozumí právnická osoba:
a) uvedená ke dni nabytí účinnosti těchto Pravidel v Příloze č. 1 těchto Pravidel,
b) které byl přidělen statut KCTM dle Čl. 3 těchto Pravidel.
Čl. 3
Přidělení statutu KCTM
(1)

O přidělení statutu KCTM rozhodne Rada Kraje Vysočina na základě potvrzené žádosti
(Příloha č. 2 - Žádost pro vznik nového KCTM). Žádost potvrzuje Krajský orgán
příslušného sportovního odvětví Kraje Vysočina, v případě, že tento orgán neexistuje na
území Kraje, pak všechny příslušné krajské/celorepublikové orgány příslušného
sportovního odvětví pro území Kraje.

(2)

Statut KCTM může být přidělen, pokud žadatel:
a) o statut KCTM požádal dle těchto Pravidel,
b) má sídlo v Kraji,
c) vyvíjí v daném sportovním odvětví aktivity na celém území Kraje s cílem podchytit
talentované jedince a systematicky zvyšovat jejich sportovní výkonnost,
d) má potřebný souhlas minimálně 3/5 klubů v Kraji, které v příslušném sportovním
odvětví pracují s dětmi a mládeží na území Kraje,
e) provozuje celoroční činnost v jedné vybrané obci v Kraji (chlapci a dívky mohou
působit v různých obcích),
f) splňuje podmínky fungování sportovních oddílů v tomto sportovním odvětví pracujících
s dětmi a mládeží minimálně ve 3 okresech Kraje.
Čl. 4
Zrušení statutu KCTM

(1)

O zrušení statutu KCTM rozhodne Rada Kraje Vysočina. Statut KCTM může zrušit
zejména na základě:
a) návrhu krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního odvětví,
b) žádosti KCTM,
c) výsledků kontroly.

(2)

O zrušení statutu KCTM rozhodne Rada Kraje Vysočina k 31. 12. příslušného roku.
Čl. 5
Žadatelé, účel a podmínky pro vznik KCTM a poskytování dotací

(1)

Dotace může být poskytnuta právnickým osobám se statutem KCTM.
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(2)

Účelem dotace je podpořit talentované sportovce Kraje při sportovní přípravě v KCTM.

(3)

Žádost o dotaci při vzniku nových KCTM musí obsahovat tyto části:
a) údaje o žadateli (viz Příloha č. 2 – Žádost pro vznik nového KCTM),
b) vlastní projekt činnosti KCTM,
c) podrobný rozpočet a zdroje financování na činnost KCTM pro daný rok, které se
stanou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) - viz
Příloha č. 4 – Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM.

(4)

Podkladem pro dotaci stávajících KCTM jsou vyplněné Přílohy Pravidel č. 3 – Žádost
o dotaci na již zavedené KCTM a č. 4 – Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost
KCTM

(5)

Z dotace lze hradit pouze uznatelné náklady. Uznatelnými náklady jsou neinvestiční
náklady prokazatelně související s činností KCTM, které byly uvedeny v povinné části
předloženého projektu (viz příloha č. 4 – Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost
KCTM), která je nedílnou součástí Pravidel.
Čl. 6
Výše dotace, termín a způsob podání a posouzení žádosti

(1)

Dotace může činit maximálně 40 % z celkových uznatelných neinvestičních nákladů.

(2)

Schválená výše dotace je pro kalendářní rok z rozpočtu Kraje maximálně možná. Pokud
skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou předpokládanou výši nákladů,
uhradí žadatel o dotaci částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou
skutečné celkové náklady projektu nižší než v rozpočtu žádosti, nesmí být překročena
maximální výše dotace v % a dotace se případně proto na částku odpovídající
maximální výši dotace v % sníží. Snížené rozpočtové náklady oproti uvedeným na
žádosti mohou být důvodem ke snížení dotace pro rok následující.

(3)

Žádost o dotaci předloží žadatel v písemné i elektronické podobě na předepsaném
formuláři (viz Příloha č. 2 – Žádost pro vznik nového KCTM nebo Příloha č. 3 – Žádost
o dotaci na již zavedené KCTM ) s povinnými přílohami na adresu: Krajský úřad Kraje
Vysočina, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (e-mail:
kastner.m@kr-vysocina.cz)

(4)

Žádost o poskytnutí dotace je předkládána na příslušný kalendářní rok a musí být
předložena nejpozději do 30. 6. roku předcházejícímu období, na které se žádost
vztahuje.

(5)

Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodné je datum podacího razítka) nebo poštou (rozhodné je datum poštovního
razítka), případně doručením do datové schránky Kraje Vysočina.

(6)

Soulad žádostí o dotaci s Pravidly bude posouzen zaměstnanci Kraje zařazenými do
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, kteří mají tuto
činnost v pracovní náplni. O posouzení každé žádosti bude vyhotoven zápis.

(7)

Na základě hodnocení předloží Odbor školství mládeže a sportu materiál k rozhodnutí
o poskytnutí dotací příslušnému orgánu Kraje.

(8)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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(9)

Finanční prostředky budou poskytovány pouze do výše stanovené v rozpočtu Kraje
Vysočina na stanovený účel v daném kalendářním roce, pokud Rada Kraje Vysočina
(případně Zastupitelstvo Kraje Vysočina) nerozhodne jinak.

(10) Žádosti doručené Kraji po lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 4 těchto Pravidel, žádosti bez
povinné přílohy a žádosti řádně nevyplněné budou předloženy Radě Kraje Vysočina
s doporučením Odboru školství, mládeže a sportu neposkytnout dotaci.
Čl. 7
Práva a povinnosti žadatele o dotaci
Práva a povinnosti žadatele o dotaci budou stanoveny smlouvou o poskytnutí dotace, v níž
budou stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín závěrečného
vyúčtování, sankce za neoprávněné použití finančních prostředků.
Čl. 8
Základní podmínky poskytnutí dotace
(1)

Dotace bude poskytnuta příjemci do 60 dnů od podpisu Smlouvy.

(2)

Žadatel o dotaci je povinen odeslat Kraji do 31. ledna následujícího roku závěrečnou
zprávu na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57,
587 33 Jihlava na předepsaném formuláři (Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva).

(3)

Závěrečná zpráva se přijímá osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje
Vysočina (rozhodné je datum podacího razítka) nebo poštou (rozhodné je datum
poštovního razítka), případně doručením do datové schránky Kraje Vysočina.

(4)

Je nepřípustný souběh podpory na činnost KCTM z jiných zdrojů Kraje včetně Fondu
Vysočiny.

(5)

Do závěrečného vyúčtování je možné zahrnout finanční prostředky vynaložené v období
od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku.

(6)

Kraj je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v účinném znění,
v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta. Žadatel o dotaci je povinen na vyžádání předložit kontrolním orgánům Kraje
originály všech účetních dokladů.
Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Tato pravidla ruší Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 03/14 pro vznik a přidělování dotací
na krajská centra talentované mládeže přijaté usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 0207/05/2014/RK ze dne 11. 2. 2014.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Ing. Milan Kastner,
tel.: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je:
a) Příloha č. 1 – KCTM,
b) Příloha č. 2 – Žádost pro vznik nového KCTM,
c) Příloha č. 3 – Žádost o dotaci na již zavedené KCTM,
d) Příloha č. 4 – Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM,
e) Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva.
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(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina a účinnosti dnem
1. 1. 2015.

(5)

Tato pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014
a schválena usnesením č. 2417/38/2014/RK.

V Jihlavě, dne 17. 12. 2014

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu

KCTM

Sportovní odvětví

Název oddílu

IČO

Atletika

Krajský atletický svaz Vysočina

70923060

Šachy
Fotbal

Krajské šachové centrum talentované mládeže
Vysočiny, o. s.
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA,
o. s.

22608826
22908951

Házená

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí

75070961

Lyžování

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ

43378480

Moderní gymnastika

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov

00530948

Lední hokej

Dukla Jihlava - mládež

70802769

Volejbal

Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL
22729275
VYSOČINA, o. s.

Stolní tenis

Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina

70927511

Orientační běh

Sportovní klub OK Jihlava, o. s.

63442566

Plavání

Jihlavský plavecký klub AXIS

63438216

Basketbal

BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA, o. s.

62797972

Judo

Judo Vysočina

22750886
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Příloha č. 2
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu

ŽÁDOST PRO VZNIK NOVÉHO KCTM
Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
Název Krajského centra
talentované mládeže
Žadatel
(úplný název a sídlo dle
dokladu o právní subjektivitě)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce,
telefon,
e-mail)
Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul, telefon,
e-mail)
IČO

Bankovní spojení (název
banky, číslo účtu, kód banky)
Celkový rozpočet na činnost
KCTM v roce…….
Požadovaná výše dotace
(Může činit max. 40 %
z celkových uznatelných
nákladů)
Umístění KCTM (klub, město)
- sportovní odvětví

……………………. Kč

……………………. Kč (….. %)

Početní stav členské
základny dětí a mládeže
v daném sportovním odvětví
v Kraji Vysočina (uvádějte
počty oddílů v jednotlivých
okresech, při minimálním
zastoupení tří okresů Kraje)
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Cílová skupina talentované
mládeže (počet členů, věkové
kategorie, pohlaví)
Způsob činnosti KCTM
- účast v soutěžích
(uvést úroveň všech
těchto soutěží, kde
působí KCTM)
- tréninková příprava
(uvést četnost
tréninkových jednotek
/soustředění)
– jiná…
Způsob zajištění spolupráce
ostatních oddílů (klubů)
v kraji a jejich zapojení do
projektu
Sportovní výkonnost a
výsledky činnosti
sportovního odvětví
(úspěšnost mládežnických
družstev)
Úroveň soutěží v seniorských
kategoriích (vzhledem
k návaznosti dalšího působení
talentovaných sportovců v Kraji
Vysočina)

Krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětví:
1. Potvrzuje souhlas minimálně 3/5 oddílů (klubů) v Kraji, které v příslušném sportovním
odvětví pracují s dětmi a mládeží na území Kraje s podobou a fungováním KCTM
a jeho umístěním.
2. Potvrzuje splnění podmínky fungování sportovních oddílů v tomto sportovním odvětví
pracujících s dětmi a mládeží minimálně ve 3 okresech Kraje.
3. Se zaručuje, že v případě existence center talentované mládeže zřizovaných
republikovým svazem musí být působnost KCTM projednána s poskytovatelem
podpory.
4. Je srozuměn, že KCTM musí provozovat svou celoroční činnost v jedné vybrané obci
v Kraji s možností přesunu KCTM pouze na základě uvedení této změny v řádně
podané žádosti „O dotaci na činnost KCTM“ schválené krajským orgánem příslušného
sportovního odvětví (v případě neexistence tohoto orgánu musí být žádost projednána
s poskytovatelem této podpory).
Krajský/celorepublikový orgán příslušného sportovního odvětví potvrzuje pravdivost
a úplnost uvedených údajů.
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Název oddílu

Souhlas potvrzený razítkem
Statutární zástupce (jméno,
a podpisem statutárního
příjmení)
zástupce

Správnost údajů v této tabulce musí být potvrzena statutárním
krajského/celorepublikového orgánu příslušného sportovního svazu.

zástupcem

……………………………………..
Potvrzení statutárního zástupce
krajského/celorepublikového orgánu příslušného
sportovního odvětví
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Příloha č. 3
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu

ŽÁDOST O DOTACI NA JIŽ ZAVEDENÉ KCTM
Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
Název Krajského centra
talentované mládeže

KCTM

/

Žadatel
(úplný název a sídlo dle
dokladu o právní
subjektivitě)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul,
funkce, telefon,
e-mail)
Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul,
telefon,
e-mail)
IČO
Bankovní spojení (název
banky, číslo účtu , kód
banky)
Celkový rozpočet na
činnost KCTM v roce…….
Požadovaná výše dotace
(Může činit max. 40 %
z celkových uznatelných
nákladů)
Cílové skupiny
(všechny věkové kategorie,
kterých se projekt KCTM
týká)
Počet klubů a členů
zapojených do projektu za
uplynulé soutěžní období

……………………. Kč

……………………. Kč ( …………. %)

Předpokládaný počet
klubů a členů zapojených
do projektu na žádané
soutěžní období

Harmonogram činnosti
Stránka 10 z 15

KCTM (termíny soutěží,
soustředění,…)
Hodnocení činnosti a
naplnění stanovených
výkonnostních cílů (při účasti
na LODM a ZODM zhodnocení
vystoupení) za uplynulé
soutěžní období
Stručný popis a nastavení
výkonnostních cílů pro
nadcházející soutěžní
období

……………………………………………………
Potvrzení statutárního zástupce
krajského/celorepublikového orgánu příslušného
sportovního odvětví
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Příloha č. 4
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu
(povinná příloha žádosti)

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM
ROK ………
Celkové příjmy na financování projektu:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka:

CELKEM
Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):
Podrobný popis nákladů:
Materiálové náklady
Náklady spojené s nájmy sportovišť
Stravné
Náklady na dopravu
Ubytování
Odměny trenérům
Odměny rozhodčím
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM
CELKEM

Částka:

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraje (uvádějte v Kč):
Popis nákladů:

Požadovaná
částka:

CELKEM

datum, místo

razítko žadatele

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce
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Příloha č. 5
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Příjemce: ………………………………………………………………………………………
Název KCTM ………………………………………………………………………….
Evidenční číslo žádosti: KCTM……/……
Stručný popis realizované činnosti KCTM :
(stručné zhodnocení činnosti a naplnění stanovených cílů)

Informace o realizované publicitě:
(přiložené dokumenty)

Finanční vyúčtování:
Smluvní
(v Kč)
Celkové náklady
Vlastní podíl
Dotace z Kraje

Smluvní
(v %)
100 %
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Skutečné
(v Kč)

Skutečné
(v %)
100 %

Uznatelné nákladové položky
Položka
Materiálové náklady
Náklady spojené s nájmy sportovišť
Stravné
Náklady na dopravu
Ubytování
Odměny trenérům
Odměny rozhodčím
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM

Částka (Kč)

Celkem
Poznámka: Pokud u ostatních výdajů překročíte 15% z celkových nákladů, uveďte tři
položky s největším finančním objemem
Podrobný rozpis celkových uznatelných nákladů (uvádějte v Kč)*
*lze nahradit elektronickým opisem účetního deníku, pokud obsahuje potřebné údaje
Číslo
účetního
dokladu
příjemce

Datum
plnění

Předmět plnění

Částka

Datum
úhrady

Celkem
Celkové příjmy na financování projektu:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka:

CELKEM
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NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ
ZÁVĚREČNÉ
ZPRÁVY
JE
PROKAZUJÍCÍ REALIZOVANOU PUBLICITU DLE SMLOUVY.

FOTODOKUMENTACE

Čestné prohlášení:
Potvrzuji, že přidělené finanční prostředky byly užity dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Informace obsažené v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

…………………………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení zpracovatele vyúčtování včetně kontaktů (telefon, e-mail)

datum, místo

razítko příjemce

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Podle Pravidel doručte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing. Milan Kastner, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587
33 Jihlava.
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