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V návaznosti na schválenou „Koncepci sportu v Turnově“ se stanovují následující Rozpočtová 

pravidla sportovní komise Rady Města Turnova: 

 

 

Článek 1. – Podmínky přidělení finančního příspěvku Městem Turnov 
 

 

Finanční příspěvky jsou Městem Turnov poskytovány právnickým osobám, které nebyly založeny 

nebo zřízeny za účelem podnikání a provozují sportovní a tělovýchovnou činnost na území města 

Turnova a jsou evidovány Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov (OŠKS). Při 

zařazení do evidence OŠKS je nutno předložit tyto dokumenty: 

 

- Platné stanovy opatřené registrační doložkou Ministerstva vnitra ČR, které dle § 6, odst. 2 zák. 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, musí obsahovat název, sídlo, cíl činnosti, orgány 

sdružení a zásady hospodaření; 

- doklad o přidělení identifikačního čísla ( IČ ); 

- doklad o zřízení běžného bankovního účtu 

 

Bez předložení uvedených dokumentů nelze subjekt zařadit mezi příjemce finančního příspěvku. 

 

 

 

Článek 2. – Příjemci finančních příspěvků 
 

Subjekty evidované na OŠKS, které jsou oprávněny přijímat příspěvky, jsou uvedeny v samostatné 

příloze (A), která může být každoročně měněna. 

Dále je z příslušné rozpočtové položky rozpočtu Města Turnova na základě doporučení sportovní 

komise poskytován příspěvek na organizaci ankety Nejlepší sportovec města Turnova pořádané 

Střediskem pro volný čas dětí a mládeže a odměny za reprezentaci města Turnova. 

 

 

 

Článek 3. – zařazení žadatelů do systému rozdělování 
 

Systém je otevřený. Každý další zájemce o finanční příspěvek podá prostřednictvím OŠKS, 

předsedovi sportovní komise žádost, v níž se specifikuje druh, rozsah a úroveň své sportovní činnosti, 

a zároveň předloží dokumenty uvedené v bodě 1 těchto Rozpočtových pravidel. O zařazení do systému 

rozdělování finančních příspěvku rozhodne rada města Turnova na základě doporučení sportovní 

komise. 

 

 

Článek 4. – Rozdělení finančních příspěvků do základních kapitol 
 

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Turnova – řádek „ Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ činí minimálně 5 000 000,- Kč na rok a je rozdělen dle přílohy č. I rozpočtových 

pravidel na tyto základní kapitoly: 

 

 

a) Příspěvek na provoz a údržbu sportovních zařízení a sportovišť. 

Příspěvek se poskytuje těm subjektům, které schválila sportovní komise RM. Tento příspěvek nesmí 

být použit na hospodářskou (komerční, výdělečnou) činnost. Za hospodářskou (komerční, výdělečnou) 

činnost se v této souvislosti nepovažuje pronájem sportovišť školám a školským zařízením a také 

ostatním zájemcům ke sportovní činnosti. 

 



b) Příspěvek na investice, rekonstrukce a opravy většího rozsahu sportovních zařízení a 

sportovišť. 

Příspěvek se poskytuje na sportovní zařízení a sportoviště sloužící výhradně ke sportovní činnosti. 

Případný příspěvek do majetku sportovních subjektů nesloužícího výhradně sportovní činnosti musí 

řešit sportovní subjekt přímo s vedením města Turnova s finančním plněním mimo tato pravidla. 

 

 

c)  Sportovní reprezentace města, sportovní a volnočasová činnost mládeže a příspěvek na 

cvičitele a trenéry mládeže. 

 

Sportovní komise zpracuje v souladu s těmito Rozpočtovými pravidly návrh na rozdělení finančního 

příspěvku pro jednotlivé subjekty na běžný kalendářní rok. Tento návrh bude dodatkem Rozpočtových 

pravidel.  

Návrh na rozdělení finančního příspěvku předkládá ke schválení zastupitelstvu města Turnova OŠKS 

na jednání nejpozději v květnu příslušného roku. Návrh se předkládá v celkové částce pro jednotlivé 

subjekty bez rozdělování do jednotlivých kapitol. Do doby schválení finančního příspěvku 

zastupitelstvem může být na základě podané žádosti příjemcům finančního příspěvku poskytnuta 

záloha do výše 50% skutečnosti předchozího roku. 

 

 

Článek 5. – Příspěvek na provoz – kapitola „4a“ 

 
Příspěvky z kapitoly 4a) náležejí všem subjektům, jejichž činnost směřující k naplnění jejich hlavního 

cíle, tj. podpory sportu a tělovýchovné činnosti je spojena s  finančními výdaji na energie, běžné 

opravy a údržbu zařízení a na zajištění ekonomických a správních služeb. Z celkové částky kapitoly 

4a) se mezi jednotlivé subjekty rozdělí 34,6% v poměru nákladů na spotřebu energie předchozího 

roku, 8,3% v poměru výše nájemného předchozího roku, 46,6% koeficienty stanovenými sportovní 

komisí na krytí ekonomických a správních služeb a 10,5% koeficienty stanovenými sportovní komisí 

na krytí běžné údržby. Sportovní komise je oprávněna ve svém návrhu uvedené poměry upravit. 

Pro roky 2012-2015 jsou příjemcem příspěvku na nájemné oddíly AC, FC, BHK. 

 

Článek 6. – Příspěvek na investice a opravy – kapitola „4b“ 
 

Příspěvky z kapitoly 4b) náležejí subjektům, které vlastní nemovitý majetek, na investice, 

rekonstrukce a opravy většího rozsahu sportovních zařízení a sportovišť nad 50 tis. Kč, sloužících 

k realizaci sportovní činnosti. Návrhy na finanční příspěvek jsou určovány sportovní komisí na 

konkrétní akce na základě předložených požadavků. Drobné opravy a běžnou údržbu si hradí 

jednotlivé oddíly z kapitoly 4a). Přidělení a čerpání finančního příspěvku se řídí pravidly pro výběrová 

řízení Města Turnova a bude prováděno ve spolupráci s OSM Města Turnova, pokud není dohodnuto 

jinak (např. práce prováděné svépomocí apod.). Finanční příspěvek z této kapitoly je příjemci 

uvolňován na základě předložení prvotních dokladů prokazujících pořízení majetku nebo poskytnutí 

příslušných stavebních či jiných prací a zdůvodnění použití ke sportovní činnosti. Vyúčtování 

finančního příspěvku z kapitoly 4b) se provádí podle přílohy č. 7. 

 

 

Článek 7. – Příspěvek na sportovní činnost – kapitola „4c“ 

 
Příspěvky z kapitoly 4c) jsou rozdělovány sportovní komisí na práci trenérů a cvičitelů mládeže, na 

výkonnostní sport a volnočasové aktivity mládeže a na reprezentaci města viz příloha č. II a č. III 

Rozpočtových pravidel, kde jsou stanoveny výše příspěvků na registrovanou mládež a trenéry a 

cvičitele mládeže. Příspěvek na kapitolu 4c činí 23% z celkové rozpočtované částky. 

 



 

 

Článek 8. – Vyúčtování finančních příspěvků 
 

Vyúčtování finančních příspěvků probíhá dle kapitol uvedených v bodě č. 4. Všechny doklady a 

podklady vyúčtování předkládá příjemce na OŠKS nejpozději do 20. 4. následujícího roku v tomto 

rozsahu: 

 

- Vyúčtování finančního příspěvku na rok ……… příloha č. 1 

- Doložení využití finančního příspěvku pro hlavní – sportovní činnost 

- Výkaz zisku a ztráty  

- Rozvaha 

- Příloha k účetní závěrce dle platných předpisů 

- Daňové přiznání k dani z příjmu 

- Písemný souhlas s předložením dalších dokladů na žádost kontrolního orgánu  

- Přehled registrovaných dětí a mládeže do 18 let příloha č. 2 

- Přehled neregistrovaných dětí a mládeže do 18 let příloha č. 3 

- Přehled registrovaných členů TJ/SK nad 18 let příloha č. 4 

- Přehled členské základny příloha č. 5 

- Přehled trenérů a cvičitelů mládeže příloha č. 6 

- Vyúčtování příspěvku na investice a rekonstrukce příloha č. 7 

- Přehled vybraných oddílových a členských příspěvků příloha č. 8 

- Přehled sazeb nájmů tělocvičných a sportovních zařízení příloha č. 9 

 

Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu odevzdají jen ty subjekty, které vedou podvojné účetnictví, a to ve 

formě odpovídající platným právním předpisům. Subjekty, které vedou daňovou evidenci, předloží 

namísto výkazu zisku a ztráty přehled o příjmech a výdajích a namísto rozvahy přehled o majetku a 

závazcích.  

Daňové přiznání k dani z příjmu předkládají pouze subjekty, kterým vznikne povinnost daňové 

přiznání podat místně příslušnému správci daně. 

Na vyžádání je příjemce finančního příspěvku povinen předložit kontrolnímu orgánu prvotní doklady 

včetně dalších dokladů prokazujících použití finančního příspěvku na stanovený účel. Příjemce 

finančního příspěvku potvrdí již při podání žádosti o finanční příspěvek svůj souhlas s poskytnutím 

těchto informací kontrolnímu orgánu. Kontrolním orgánem je Rada města Turnova. 

 

 

Článek 9. – Povinnosti příjemce finančních příspěvků 
 

Příjemce finančního příspěvku je povinen v účetnictví odděleně sledovat náklady a výnosy hlavní a 

hospodářské (komerční, výdělečné) činnosti. Příjemce finančního příspěvku rovněž zajistí a bude 

schopen kontrolním orgánům prokázat, že finanční příspěvek nebyl použit na hospodářskou 

(komerční, výdělečnou) činnost. 

 

 

Článek 10. – Sankce za neplnění povinností 

V případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle bodu č. 8 může být finanční příspěvek krácen až o 100% 

částky, na kterou by měl daný subjekt nárok podle Rozpočtových pravidel. O takovém krácení 

rozhodne Rada města Turnova na základě návrhu vedoucího OŠKS. Zastupitelstvo města obdrží tuto 

informaci na vědomí. 

 

 



Článek  11. -  Závěr 
 

Tato pravidla byla projednána Sportovní komisí Rady města Turnova dne 12. 12. 2013, a schválena 

Zastupitelstvem města Turnova dne 30. 1. 2014 usnesením ZM č. 21/2014.  

Tímto se ruší Rozpočtová pravidla Sportovní komise schválená Zastupitelstvem města Turnova dne 

24. 11. 2011, č. usnesení 210/2011. 

 

 

Tato upravená Rozpočtová pravidla Sportovní komise rady města Turnova nabývají platnosti dnem  

1.1.2014. 

 

 

 

 

 

 

     

…………………………… 

 

   Ing. Tomáš Hocke 

 

 starosta města Turnova 

 

 

Přílohy: 
 

 

Seznam příjemců finančních příspěvků  příloha A. 

 

 

Přílohy rozdělení příspěvků: příloha I.   Příspěvek sportovní komise 

 příloha II.  Příspěvek na trenéry mládeže do 18let  

 příloha III. Příspěvek na mládež do 18 let 

 příloha IV. Příspěvek na sportovní činnost 

 

 

 

Přílohy vyúčtování příspěvku: Příloha č. 1  Vyúčtování finančního příspěvku na rok 

 Příloha č. 2  Přehled registrovaných dětí a mládeže do 18 let 

 Příloha č. 3  Přehled neregistrovaných dětí a mládeže do 18 let 

 Příloha č. 4  Přehled registrovaných členů TJ/SK nad 18 let 

 Příloha č. 5  Přehled členské základny 

 Příloha č. 6  Přehled trenérů a cvičitelů mládeže 

 Příloha č. 7  Vyúčtování příspěvku na investice a rekonstrukce 

 Příloha č. 8  Přehled vybraných oddílových a členských    

                             příspěvků 

 Příloha č. 9  Přehled sazeb nájmů tělocvičných a sportovních  

                                                                                 zařízení 

 


