
SOKOLSKÁ ŽUPA PLUKOVNÍKA ŠVECE 
 

SYST ÉM ROZD Ě LENÍ  DOTAC Í A  PŘ ÍSPĚVKŮ TĚ LOC VIČ NÝM  J EDNOTÁM 
PRO ROK 20 2 1 

 
 

U všech dotací je konkrétně upřesněn účel čerpání finančních prostředků prostřednictvím uznatelných a neuznatelných 
výdajů. Ty jsou vždy stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo v pokynech župy k čerpání příslušné dotace; jednoty 
jsou povinny se těmito dokumenty řídit. Čerpá-li jednota státní dotaci MŠMT je povinna podle pokynů MŠMT vést podvojné 
účetnictví. 
 

I.  NA ČINNOST ODDÍLŮ VŠESTRANNOSTI 

Dotace je rozdělována podle počtu členů všestrannosti. 

Minimální vyplácená částka je 500 Kč. Nižší částky nebudou přidělovány a při výpočtu se v rámci rozdělení rozpočítají 
ostatním jednotám. Ve výpočtu rozdělení finančních prostředků se uplatňují sankční postihy jednot za neplnění povinností, 
které jsou stanoveny v bodě VII. tohoto návrhu. 
Z dotace může být vyčleněno max. 20% z celkové dotace na úhradu nákladů na župní přebory odboru všestrannosti.  
 
Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty následně po vyúčtování dotace.  Jednoty jsou povinny vyúčtovat dotaci 
nejpozději do 31.10.2021. Na základě písemné žádosti jednoty, doručené župě do 31.10.2021, je možné termín vyúčtování 
v odůvodněných případech individuálně posunout, a to až do 30.11.2021. Finanční prostředky, které jednoty řádně 
nevyúčtují do 31.10.2021  (mimo případy odkladu termínu vyúčtování) budou na listopadovém zasedání Předsednictva župy 
přerozděleny jednotám, které budou mít k tomuto termínu dotaci kompletně bezchybně vyúčtovanou. Termín vyúčtování 
takto přerozdělených finančních prostředků je 10.12.2021. 
 

II. NA ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

Dotace je poskytována všem sokolským jednotám v kraji včetně jednot Havlíčkovy župy. Finanční prostředky budou 
rozděleny podle počtu členů do 18ti let. Minimální vyplácená částka pro jednotu je 500 Kč. Z části poskytnuté dotace pro 
jednoty župy plukovníka Švece bude vyčleněno 5 000 Kč na úhradu nákladů na přebory odboru všestrannosti. 

Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování dotace. Termín vyúčtování dotace je 31.10.2021. 
V odůvodněných případech lze termín vyúčtování dotace individuálně prodloužit do 30.11.2021, a to pouze na základě 
písemné žádosti jednoty, doručené župě do 31.10.2021. Finanční prostředky, které jednoty řádně nevyúčtují do 31.10.2021 
(mimo dohodnuté odklady termínu) mohou být na listopadovém zasedání Předsednictva župy přerozděleny jednotám, které 
budou mít k tomuto termínu dotaci kompletně bezchybně vyúčtovanou. Při menším objemu finančních prostředků může 
Předsednictvo župy rozhodnout o jejich ponechání na župě a tím posílit částku určenou k úhradě nákladů na přebory 
všestrannosti. Termín vyúčtování přerozdělených finančních prostředků jednotami je 10.12.2021. 
 
III. GRANTY ODBORU VŠESTRANNOSTI NA VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN 

 

A. PROJEKT SOKOL 21 - VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN NÁŘADÍM 

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádostí jednot, a to na vybrané nářadí stanovené Náčelnictvem ČOS. 
Jednoty jsou povinny navýšit finanční prostředky z dotace min. 30% z vlastních zdrojů. Podíl navýšení bude upřesněn 
Předsednictvem župy na základě souhrnu všech došlých žádostí z jednot. Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty 
na základě vyúčtování grantu. Termín vyúčtování na župu je 31.10.2021, v odůvodněných případech lze termín na základě 
písemné žádosti jednoty posunout do 20.11.2021. 
 

B. PROJEKT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN NÁŘADÍM, NÁČINÍM A  AUDIOTECHNIKOU 



Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádostí jednot podle pořadníku sestaveného Náčelnictvem župy 
z doručených žádostí. Jednoty jsou povinny navýšit finanční prostředky z dotace min. 30% z vlastních zdrojů. Podíl navýšení 
bude upřesněn Předsednictvem župy na základě souhrnu všech došlých žádostí z jednot.  Finanční prostředky budou 
jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování grantu. Termín vyúčtování je 31.10.2021, v odůvodněných případech lze 
termín na základě písemné žádosti jednoty posunout do 20.11.2021. 
 

IV. GRANT NA VZDĚLÁVÁNÍ CVIČITELŮ 

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádostí jednot podle pořadníku sestaveného Náčelnictvem župy 
z doručených žádostí. Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování grantu. Termín vyúčtování 
je 31.10.2021, v odůvodněných případech lze termín na základě písemné žádosti jednoty posunout do 20.11.2021. 

V.   GRANT NA PODPORU OTEVŘENÝCH PROJEKTŮ PRO VEŘEJNOST 

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádostí jednot Odborem všestrannosti ČOS. Finanční prostředky budou 
jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování grantu. Termín vyúčtování je 31.10.2021, v odůvodněných případech lze 
termín na základě písemné žádosti jednoty posunout do 20.11.2021. 

VI. GRANTY ODBORU SPORTU 

      A.  GRANT NA PODPORU SOKOLSKÉHO SPORTU V ODDÍLECH 

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě žádostí jednot podle vyhodnocení Odborem sportu ČOS. 
Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování grantu. Termín vyúčtování je 
31.10.2021, v odůvodněných případech lze termín na základě písemné žádosti jednoty posunout do 20.11.2021. 

      B.  GRANT NA PODPORU ČINNOSTI SOKOLSKÉHO SPORTU 

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě registrací sportovních oddílů. O výši přidělených dotací 
rozhoduje Předsednictvo župy. Finanční prostředky budou jednotám poskytnuty až na základě vyúčtování 
grantu. Termín vyúčtování je 31.10.2021, v odůvodněných případech lze termín na základě písemné žádosti 
jednoty posunout do 20.11.2021. 
 
VII. SANKČNÍ POSTIHY JEDNOT ZA NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ 
 

A) za neomluvenou neúčast zástupce T.J. na VH župy: 
 

Uplatňuje se z přidělených dotací na činnost Odboru všestrannosti a Odboru sportu rozdělovaných župou. 
 10% za neúčast jednoty 
 5% za neúčast zástupce T.J. 

B) za nesplnění požadovaného úkolu  
Uplatňuje se za nesplněné úkoly ovlivňující chod a financování župy: především statistické podklady a výkazy požadované 
ČOS a župou, správné a včasné vyúčtování přidělených finančních prostředků a dotací, předložení účetních závěrkových 
výkazů. 
 

V případě nesplnění sankcionovaného úkolu je tělocvičné jednotě pozastaveno vyplácení veškerých finančních prostředků 
z Investičního fondu, z Fondu rozvoje, z přidělených dotací na všestrannost a na dotace z Odboru sportu až do splnění úkolu. 
       C) za neuhrazený finanční závazek vůči župě  

Za neuhrazený finanční závazek jsou považovány neuhrazené faktury po splatnosti, finanční výpomoc poskytnutá župou 
jednotě nesplacená v dohodnutém termínu a ostatní finanční závazky jednot vůči župě po stanovené splatnosti. Nevztahuje 
se na včas dohodnutý termín posunutí data splatnosti. V případě neuhrazených finančních závazků bude příslušné jednotě 
pozastaveno vyplácení veškerých finančních prostředků ze župy až do zaplacení dlužné částky.  
 
Všechny dotace budou proplaceny po předložení vyúčtování nebo přefakturace nákladů, a to nejpozději do 30-ti dnů od 
obdržení vyúčtování dané dotace. 
 
Dotace je možné vyúčtovat, kdykoli v průběhu období od podpisu smlouvy se župou, v případě potřeby i po částech. 


