Program podpory sportu – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2019
Město Polička vyhlašuje program podpory pro oblast sportu na odměny trenérů, cvičitelů
a instruktorů, ve kterém je pro rok 2019 alokována částka 400 000 Kč.

Program se vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poličky pro období let 2014 –
2020, jako města podporujícího rozvoj sportovních a tělovýchovných aktivit.

Termín pro podávání žádostí:

od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019

Termín schvalování:

prosinec 2019

Komise sportovní přijala interní pravidla a kritéria pro posuzování žádostí stanovená ve smyslu Zásad
poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019:

 Finanční prostředky jsou určeny pro subjekty, u nichž jsou činní trenéři, tělovýchovní cvičitelé
a instruktoři (dále jen trenéři) pracující s mládeží a dospělými sportovci do 19 let (děti, dorostenci
a juniorská kategorie do 19 let), kteří se pravidelně připravují a startují na sportovních utkáních
za poličská družstva. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace se poskytuje po
uskutečnění aktivit.

 Dotace se poskytuje výlučně na základě žádosti o poskytnutí dotace. Částka požadovaná v žádosti
se vypočítá jako součin hodin uvedených v přehledu o tréninkových a soutěžních hodinách
a hodinách na soustředěních a částky 75 Kč na hodinu. Žádost se podává výhradně na
předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. Formulář žádosti je k dispozici
ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, v příjmové pokladně
Městského úřadu Polička a na internetové adrese www.policka.org. Předseda komise nebo jím
určená osoba vyžádá od jednotlivých trenérů níže uvedené povinné podklady pro odměňování
z dotace města:

-

žádost o zařazení mezi trenéry odměňované z dotace města,

-

kopie průkazu trenéra, případně osvědčení o odborné způsobilosti tělovýchovného cvičitele
nebo instruktora; v případě aprobovaného učitele jinou průkaznou formou,

-

seznam členů družstva včetně roku narození,

-

roční tréninkový plán,

-

přehled tréninkových a soutěžních hodin,

-

čestné prohlášení žadatele k vícezdrojovému financování.

 Podpora je určena na odměny trenérů (účel), kteří s nejméně 6 členným družstvem (skupinou)
realizují celoroční sportovní a výchovný program. Jedno družstvo může mít pouze jednoho
placeného trenéra. Vícezdrojové financování práce trenéra s družstvem se nepřipouští
a prokazuje se čestným prohlášením.
 Podpora je určena na aktivity kvalifikovaných, odborně způsobilých trenérů od nejnižší třídy (dle
kritérií sportovních svazů), tj. v kontextu se sportem trénovaného družstva. Za odborně
způsobilého trenéra se považuje i učitel s aprobací tělesná výchova, cvičitel či instruktor
s osvědčením odborné způsobilosti vydaným v MŠMT ČR při akreditovaném školení nebo kurzu.
V případě začínajícího trenéra bez odborné způsobilosti lze dotaci vyplatit. Trenér je povinen
v průběhu dalšího kalendářního roku získat potřebnou kvalifikaci.
 Sportovní sezóna (sezóna) probíhá od října do září následujícího roku, za toto období se k žádosti
přikládají přílohy. V přílohách žádosti prokazuje žadatel (trenér) pravidelnou a soustavnou
přímou práci s družstvem, minimálně 1,5 hodiny ve dvou tréninkových jednotkách za týden
(včetně sobot a nedělí). Soutěže, závody, turnaje a obdobné akce se započítávají paušální dobou
2 hodiny za každý den strávený na akci. U soustředění oddílu v délce trvání minimálně 4 dny se
započítává paušální doba 8 hodin za každý den strávený na akci.

 Komise, vzhledem k celkovým uznaným hodinám všech trenérů, upravuje ve svém návrhu na
poskytnutí dotací požadovanou částku žadatelů, a to alikvótním krácením respektive navýšením
požadované částky za hodinu. Po vyhodnocení předložených materiálů přijímá komise usnesení
s návrhem na poskytnutí dotací včetně zápisu o výsledku hlasování. Výjimka z počtu členů
družstva může být udělena komisí sportovní zejména u trénování individuálních sportů, a to
formou usnesení.
 Předseda komise nebo jím určená osoba předkládá městu přehled s návrhem na poskytnutí
dotací jednotlivým žadatelům o poskytnutí dotace. Na základě návrhu komise rozhoduje
Zastupitelstvo města Poličky o poskytnutí dotace z vyhlášeného programu podpory.

