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Příloha č. 3 
 

Výzva č. 5/2021 – o poskytnutí tréninkových hodin na využívání 

sportovní haly Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková 
organizace 

 
 
 
I. Vyhlašovatel výzvy 

 
Vyhlašovatelem výzvy o rozdělení tréninkových hodin je město Orlová, se sídlem 
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 00297577. 

 
 
II. Cíl a účel výzvy 
 

Cíl: Podpora aktivit sportovních klubů a spolků na území města Orlová.  
 

Účel: Rozdělení tréninkových hodin ve sportovní hale Gymnázia a Obchodní akademii, 
Orlová, příspěvková organizace, (dále jen „GOA“) sportovním organizacím k využití 
haly pro potřeby zlepšování připravenosti členů k jejich reprezentaci a reprezentaci 
města Orlová. 

 
 
III. Oblasti výzvy  
 

Výzva je adresována všem sportovním organizacím na území města Orlová, které pro svou 
činnost potřebují využívat sportovní halu GOA, a jsou schopni jí kapacitně využít. 

   

IV. Výzva schválena 

 Zastupitelstvem města Orlová dne 13.09.2021, usn.č. 483/19. 

 

V. Vymezení okruhu příjemců  

 Na základě výzvy se mohou přihlásit: 
a) právnické osoby, které jsou registrované Českou unií sportu nebo Ministerstvem 

  školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako sportovní organizace a mají splněné zákonné 
povinnosti vůči Veřejnému rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a zákonné povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, 

 b) fyzické osoby, způsobilé k právním úkonům (případně jejich právní zástupci), 
které mají sídlo nebo trvalé bydliště na území města Orlová, případně provozují sportovní 
činnost na území města Orlové. Hlavní činnost žadatele musí být sportovní činnost, 
které svou sportovní činnost provozují na území města Orlová a jejich aktivní členská 
základna je tvořena alespoň 60% aktivních členů s trvalým bydlištěm na území ORP III. 
 
 

VI. Termín pro přihlášení se na výzvu 
 

Žádosti o přidělení tréninkových hodin v rámci výzvy je možno podávat na předepsaném 
formuláři od 18.10.2021 do 29.10.2021. 
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VII. Realizace činnosti 
 
Sportovní činnost na sportovní hale GOA bude zahájena nejdříve 01.01.2022, a ukončena 
nejpozději 21.12.2022.   

 
 
 
VIII. Předkládání žádosti o tréninkové hodiny 
 
1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří 

 
a)  žádost o poskytnutí tréninkových hodin (příloha č. 1),  
b)  čestné prohlášení žadatele (příloha č. 2), 
c) prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti 

(stanovy, statuty, zřizovací listiny, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního 
rejstříku, výpis z nadačního rejstříku apod.), 

d) prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, 
zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem 
statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů 
uvedených pod písm. c) tohoto odstavce); byla-li žádost podepsána na základě 
pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné 
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

 
2. Formulář žádosti  

 
Formulář žádosti včetně požadovaných příloh je k dispozici na internetových stránkách 
www.mesto-orlova.cz v záložce „Radnice“ – „Dotace“ nebo je možné si jej vyzvednout 
na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová. 
 

3. Žádost včetně příloh je možné podat 
 

a) osobně na podatelně Městského úřadu Orlová (rozhodující je datum razítka 
 podatelny), nebo 
b) poštou doporučeně (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) 

na adresu: 
Město Orlová 
Odbor městských financí a školství 
Osvobození 796 
735 14 Orlová-Lutyně 
 

IX. Hodnocení žádostí  
 
1. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami, podané ve lhůtě 

pro podávání žádostí.  
 

2. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s vyhlášenou výzvou (např. použití neplatných formulářů, žádosti podané po 
termínu), 
b) jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s čl. VIII., odst. 3 (např. faxem nebo pouze e-
mailem), 
c) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
d) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky 

po lhůtě splatnosti vůči městu Orlová, vůči organizacím zřízeným nebo založeným 
městem Orlová a veškerým státním institucím, 

e) pokud bude žádost podaná v souladu s bodem 1 vykazovat jiné nedostatky, vyzve 
poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel 
neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. K odstranění nedostatků žádosti 
budou žadatelé vyzváni písemně nebo e-mailem. Opravené nebo chybějící dokumenty 
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musí být na městský úřad doručeny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání 
výzvy administrátorem, a to e-mailem nebo poštou. 
 

X. Lhůta pro rozhodnutí 
 
 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti v rámci vyhlášeného dotačního programu je stanovena 
 do 10.12.2021.    
 
 
XI.  Podmínky pro poskytnutí tréninkových hodin 

 
1. Tréninkové hodiny jsou poskytovány na základě nájemní smlouvy mezi Gymnáziem 

a Obchodní akademií, Orlová, příspěvková organizace a městem Orlová. Příjemce smí 
použít tréninkové hodiny výhradně pro svou sportovní činnost.  
 

2. Příjemce tréninkových hodin nesmí poskytovat tyto hodiny jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, spolkům nebo klubům. 

 
3. Žadatel souhlasí se zařazením do databáze Městského úřadu Orlová a zveřejněním údajů 

o organizaci a výši poskytnutých tréninkových hodin a dalších zákonem stanovených 
údajů. 

 
 
XII. Vyúčtování a způsob poskytnutí tréninkových hodin 
 
 Poskytnutí tréninkových hodin, její čerpání a kontrola budou realizovány za podmínek 

stanovených nájemní smlouvou o pronájmu sportovní haly. 
    

 
XIII. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu  
 

Podrobnější informace o rozdělování tréninkových hodin a vyplňování žádosti poskytne 
odbor městských financí a školství Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 
Orlová-Lutyně. 

  Kontakt:  
Bc. Tomáš Siekiera 
sport, děti a mládež, zdravá Orlová 
tel.: 596 581 360 
e-mail: tomas.siekiera@muor.cz  

   
 
XIV. Závěrečná ustanovení  
 

Na poskytnutí tréninkových hodin není právní nárok. Město Orlová si vyhrazuje právo 
nezdůvodňovat rozhodnutí o rozdělení poskytnutých tréninkových hodin.  
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Kritéria pro přiznání tréninkových hodin 
 
Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována po obsahové stránce 
bodovým hodnotícím systémem. 

 
Základní posuzované ukazatele žadatelů 

Max. možné 
ohodnocení 

1. 

Kvalita rozvoje sportovní činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží 
 

Limit: 0 až 5 bodů    

 
5 bodů 

2. 

Druh sportovního využití haly žadatelem 
(celoroční využití – halový sport; sezónní využití – tréninkové jednotky; 
ostatní) 
 

Limit: 0 až 5 bodů    

 
5 bodů 

3. 

Celková výše nákladů na využití sportovní haly příp. tělocvičen 
(uhrazené tréninkové jednotky nad rámec poskytnutých hodin na GOA, 
využití jiných tělocvičen na území města Orlová) 
 

Limit: 0 až 5 bodů    

 
5 bodů 

4. 

Aktivní spolupráce při akcích pořádaných městem Orlová 
v kalendářním roce předcházející roku podání žádosti  
0 akcí = 0 bodů, 1 akce = 1 bod, 2 akce = 2 body, 3 akce = 3 body, 4 akce 
= 4 body, více akcí = 5 bodů 

 
5 bodů 

       Maximální možné skóre hodnoceného projektu 20 bodů 

 
Přidělování tréninkových hodin ve sportovní hale bude vycházet z bodového ohodnocení 
jednotlivých žádostí a návrhů Komise pro sport. Následně budou návrhy schváleny Radou města 
Orlová. 
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Příloha č. 1 
 

        

 Město Orlová 

        Odbor městských financí a školství 

        Osvobození 796 

        735 14 Orlová 

 

 

Žádost o poskytnutí tréninkových hodin na víceúčelové sportovní hale Gymnázia a 

Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, na rok 2022 

Na základě výzvy č. 5/2021 žádáme o poskytnutí XX tréninkových hodin na víceúčelové 
sportovní hale Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace v roce 2022. 
 
Zdůvodnění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Orlové dne 

  

 
 
 
 

Název žadatele:  
právní forma: 
sportovní odvětví: 
registrace: 
zastoupena: 
sídlo: 
IČO: 
 
 
 

Zdůvodnění: (kvalitní práce s mládeží, rozvoj sportovní disciplíny, tréninkové podmínky apod.) 

 

Podpis žadatele: (jméno zastup. osoby, 
podpis, razítko organizace) 

Odpovědná osoba za dodržování podmínek při využívání zmíněné sportovní haly: 
(jméno, adresa, tel. kontakt, email) 

 

Členská základna s rozdělením na děti a mládež: 

Náklady na sportovní haly a TV: 

Spolupráce na akcích pořádané městem Orlová: (označte nebo doplňte) 
- Den města Orlová                                    -    Běh osvobození 

- Orlovský jarmark                                      -    Pohybem za zdravím    

- Plavecká soutěž měst                              -    Český den proti rakovině 

- Výstava spolkové a klubové činnosti       -    Den dětí 

                                                                 -    Jiné: 
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nehodící se škrtne

1. má nemá

2. má nemá

3. má nemá

4. žádá nežádá

5. je není proti němu vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.

* např.

 - statutární orgán  obchodní korporace (např. jednatel v případě s.r.o.) 

 - ředitel, vedoucí pokud tomu odpovídá údaj o statutárním orgánu ve stanovách nebo zřizovací l istině

 - na základě plné moci

Příloha č. 2 (str. 1 ze 3)

Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí tréninkových hodin 

2) Žadatel čestně prohlašuje (v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  tyto následující skutečnosti: 

k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším 

poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů;

o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru města Orlová;

*Právní důvod zastoupení 

osob/y zastupující/ch žadatele:

na víceúčelové hale Gymnázia a Obchodní akademie Orlová na rok 2022

1) Žadatel čestně prohlašuje, že:

k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Orlová a 

organizacím městem zřizovaným;

k datu  podání  žádosti  závazky  po  lhůtě  splatnosti ke státnímu rozpočtu, 

tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění;

Název žadatele: 

Identifikace osob/y zastupující 

žadatele: (jméno a příjmení)

*** Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel 

nevyplňuje. Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede identifikaci těchto 

obchodních společností a výši tohoto podílu

**Identifikace osob s podílem              

v právnické osobě:                            
(jméno, příjmení, datum narození a 

bydliště v případě fyzické osoby; 

název, popřípadě obchodní firma, 

sídlo a identifikační číslo osoby v 

případě právnické osoby)      

***Identifikace osob, v nichž má 

žadatel přímý podíl a výše 

tohoto podílu:                                               
(název, popřípadě obchodní firma, 

sídlo a identifikační číslo osoby)

** Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-l i  obchodní 

korporací, uvede identifikaci společníků.

razítko žadatele

V případě uvádění nepravdivých infomací v žádosti, bude žádost vyřazena z dotačního programu.

V Orlové dne

podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců
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Obdržené podpory de minimis

Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období

(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích
1
)*

* Nehodící se škrtněte.

Příloha č. 2 (str. 2 ze 3)

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Předposlední ukončené účetní 

období 

Účetní období 

Datum 

poskytnutí 

podpory

Poskytovatel podpory
Výše obdržené podpory 

v Kč

Výše obdržené 

podpory v €
2

Název subjektu (žadatele)

IČO (RČ)

Sídlo (adresa)

  neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis) , 

  obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis) : 

1
V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

je účetní období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní

období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským

rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

2
K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu

poskytnutí podpory de minimis.

Aktuální účetní období

Poslední ukončené účetní 

období

Počátek období Konec období
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V dne

razítko, čitelný podpis oprávněné osoby

Příloha č. 2 (str. 3 ze 3)

3
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých

vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p.

p.

4
Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o

úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a

vývoje, ve znění p. p.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů 

Vyhlašovatel výzvy a žadatel se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ("dále jen

GDPR") a s tímto souvisejícího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále

jen "Zákon"). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za

tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo

Zákona došlo. Vyhlašovatel a žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů tak, jak jsou

tyto ve výzvě a v žádosti uvedeny a prohlašují, že nakládání s žádostí včetně příloh

obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

Prohlášení k úplnosti a pravdivosti údajů

Současně prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. V případě, že

mnou uvedené údaje nejsou úplné a pravdivé, jsem srozuměn s povinností vrátit poskytnuté

finanční prostředky, včetně předepsaného úroku, v případě rozhodnutí Komise o navrácení

veřejné podpory v souladu s postupem popsaným v § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě

některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 


