Důvodová zpráva
Na odbor školství a tělovýchovy byla doručena žádost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže
Jihočeského kraje (dále jen NF) o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města České
Budějovice na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie
Jihočeského kraje (dále jen RFAJČK).
NF požaduje 1 000 000,-- Kč a tento by byl použit na pokrytí provozně-režijních nákladů Regionální
fotbalové akademie a na úhradu výdajů/nákladů souvisejících s dopravou a s užíváním sportovišť
Regionální fotbalovou akademií Jihočeského kraje.
Jedná se o dotaci na kalendářní rok 2017 (na období leden – červen 2017 a září – prosinec 2017). Dotace
by byla poskytnuta ve dvou splátkách a to 600 000,-- Kč k 20. dubnu 2017 a 400 000,-- Kč
k 15. září 2017.
Celkové náklady na zajištění provozu RFAJČK v roce 2017 jsou žadatelem odhadovány
na 7 942 000,-- Kč.
Projekt RFAJČK začal na jihu Čech fungovat 1. 9. 2016. Jeho cílem je systematicky a kontrolovaně vést
talentovanou mládež ve věku 13 - 15 let k všestranné výchově a poskytnout jí zázemí pro jejich
kvalitnější rozvoj pohybových schopností a dovedností s maximálním důrazem na jejich osobnostní
a společenský rozvoj.
Tímto materiálem předkládám ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Nadačnímu fondu, který bude zajišťovat fungování a provoz celé Fotbalové akademie na jihu Čech.
Dotace na 1 měsíc roku 2017 by činila 100 000,-- Kč což je v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 3
smlouvy č. 2016001427 (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace nadačnímu fondu),
které říká, že finanční podpora statutárního města pro rok 2017 nebude vyšší, než je finanční podpora
na jeden měsíc činnosti v roce 2016 (výše dotace v roce 2016 činila 400 000,-- Kč / 4 měsíce).
Požadované finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu města na odpovědném místě 105 – odbor
školství a tělovýchovy (AÚ 3179).
Návrh smlouvy schválila Rada města České Budějovice dne 6. 3. 2017 usnesením č. 300/2017.
Vyúčtování dotace za rok 2016 bylo předloženo v souladu se smlouvou dne 31. ledna 2017 a nejsou
v něm shledány žádné nedostatky.

