
Podmínky pro čerpání příspěvku na 
volnočasové aktivity dětí od 4 do 18 let 
z rozpočtu města Chomutova v roce 2023 

 

 

Preambule 

Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 927/22 schválila poskytnutí příspěvku na volnočasové 
aktivity pro děti a mládež ve výši 800,- Kč. Tyto Podmínky pro čerpání příspěvku na volnočasové aktivity dětí 
od 4 do 18 let z rozpočtu města Chomutova v roce 2023 (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky 
poskytnutí schváleného příspěvku, požadavky na žádost o příspěvek a práva a povinnosti, která jsou 
s příspěvkem a jeho poskytnutím spojená.  

 

1. Předmět příspěvku: 

Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu statutárního města Chomutova (dále též „poskytovatel“) na sportovní a 
volnočasové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních a 
volnočasových  klubech a oddílech (společně dále jen „volnočasové aktivity“) dětí a mládeže v roce 2023, a to 
na základě žádosti. 

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského 
tábora, kurzů apod. 

 

2. Okruh žadatelů: 

Příspěvek může získat pouze dítě s trvalým bydlištěm ve městě Chomutov, které k datu podání žádosti 
dosáhlo nejméně věku 4 let a ještě nedosáhlo věku 18 let. Tj. o příspěvek lze žádat nejdříve v den 4. 
narozenin dítěte a nejpozději den před 18. narozeninami dítěte. 

Žadatelem může být pouze osoba oprávněná za dítě právně jednat, tedy zejména zákonný zástupce 
dítěte, případně soudem určený opatrovník, pěstoun, apod. 

 

3. Výše příspěvku: 

Výše příspěvku je stanovena na maximálně 800 Kč / dítě. 

 

4. Všeobecné podmínky pro poskytnutí příspěvku: 

 Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice dítěte) platí v den podání žádosti o 
příspěvek. 

 V jednom kalendářním roce může být na jedno dítě podána pouze jedna žádost. V případě více 
podaných žádostí bude pro účely poskytnutí příspěvku posouzena pouze ta, která byla podaná 
nejdříve. 

 Příspěvek bude poskytnut pouze na jednu volnočasovou aktivitu dítěte a jeden platební doklad 
(viz čl. 5 těchto Podmínek). Bude-li žádost obsahovat více dokladů nebo bude doklad vystaven 
na více aktivit, bude příspěvek poskytnut jen na jednu z nich, a to na tu nejdražší uznatelnou 
dle těchto Podmínek. 



 Předloží-li žadatel doklad na nižší hodnotu, než je maximální částka příspěvku, bude příspěvek 
poskytnut pouze ve výši dokladu. Předloží-li žadatel doklad na vyšší hodnotu, než je maximální 
částka příspěvku, bude příspěvek poskytnut ve výši 800,- Kč. 

 Příspěvek bude poskytnut pouze na dlouhodobou volnočasovou aktivitu dítěte, tedy aktivitu 
trvající nejméně 3 měsíce, přičemž aktivita se musí standardně konat nejméně jednou týdně 

 

5. Žádost a požadované doklady: 

Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře 
dostupného na grantovém portálu města, tedy na stránce https://granty.chomutov.cz, a to nejpozději 
do 31.10.2023.  

K žádosti je nutné přiložit: 

 Doklad o existenci bankovního účtu, na nějž má být poukázán příspěvek: např. výpis z bankovního účtu 
(popř. jeho čitelná kopie), potvrzení banky o právech k účtu, průkazní kartička k bankovnímu účtu, 
doložení čísla účtu v mobilní aplikaci, nebo jiná prokazatelná forma. Doklad slouží k ověření existence 
účtu, nikoliv k ověření majitele účtu – žadatel si může na vlastní zodpovědnost požádat o poskytnutí 
příspěvku i na cizí bankovní účet. 

 Doklad nebo potvrzení pořadatele o úhradě volnočasové aktivity, které musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno a příjmení dítěte 

 konkrétní volnočasovou aktivitu, kterou dítě vykonává 

 období trvání volnočasové aktivity, kterou dítě vykonává - z dokladu musí být zřejmé, že se 
jedná o aktivitu trvající alespoň 3 měsíce. 

 uhrazenou částku 

 datum úhrady – částka musí být pořadateli uhrazena v období od 1.1.2023 do 31.10.2023 

 datum vystavení – doklad či potvrzení musí být pořadatelem vystaveny v období od 1.1.2023 
do 31.10.2023 

 razítko a podpis organizátora volnočasové aktivity 

Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu žadatele. 

 

6. Způsob poskytnutí příspěvku 

Žádost a její přílohy (dále jen „žádost“) budou posouzeny poskytovatelem z hlediska dodržení podmínek pro 
poskytnutí příspěvku: 

- bude-li žádost shledána bezvadnou, rozhodne poskytovatel o poskytnutí příspěvku a příspěvek bude 
poskytnut bezhotovostně na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti, a to v termínech: 

 žádosti podané od 1.1.2023 do 30.4.2023 nejpozději do 31.5.2023, 

 žádosti podané od 1.5.2023 do 30.8.2023 nejpozději do 30.9.2023, 

 žádosti podané od 1.9.2023 do 31.10.2023 nejpozději do 31.11.2023. 
- budou-li v žádosti vady, bude žádost bez dalšího vyřazena a příspěvek poskytnut nebude.  

Ani v jednom z případů nebude poskytovatel zasílat žadateli žádné vyrozumění. 

Žádost posuzuje a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje za poskytovatele odbor ekonomiky, 
v souladu s usnesením rady města uvedeným v úvodu těchto Pravidel. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit si u žadatele nebo třetích stran jakékoliv skutečnosti, které žadatel uvedl 
v žádosti. 

https://granty.chomutov.cz/


V případě uvedení nesprávných či nepravdivých údajů ze strany žadatele nebo v případě pochybností 
poskytovatele o pravosti či správnosti předložených dokladů si poskytovatel vyhrazuje právo příspěvek 
neposkytnout. Bude-li taková nesprávnost či nepravost zjištěna až po poskytnutí příspěvku, má poskytovatel 
právo požadovat a domáhat se vrácení příspěvku, a to až 3 roky zpětně. 

Poskytovatel si vyhrazuje program kdykoliv předčasně ukončit, a to zejména při vyčerpání stanoveného 

finančního limitu, nebo v případě neschválení příslušného rozpočtového opatření města. 

 

7. Darovací smlouva 

Okamžikem poukázání příspěvku na účet uvedený v žádosti dojde mezi žadatelem, resp. zastoupeným 

dítětem (příjemcem), a poskytovatelem k uzavření darovací smlouvy na částku odpovídající poskytnutému 

příspěvku, jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku ze strany poskytovatele a přijetí příspěvku ze strany 

příjemce, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


