Dotace - sport a tělovýchova – podpora trenérů mládeže

Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci v rámci dotačního
programu Podpora trenérů mládeže
Příjemce dotace
a) Právnická osoba (sportovní klub), působící v rámci sportovních organizací se sídlem ve městě
Tišnově, jejíž náplní jsou činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy.
Konečný příjemce dotace
a) Trenér mládeže sportu organizovaný příslušným sportovním klubem nebo sportovní organizací
a písemně jmenovaný sportovním klubem nebo sportovní organizací.

Povinnosti trenéra
a) trenér musí trénovat v klubu nebo oddílu mládeže, který se účastní pravidelné soutěže
b) v případě, že v daném sportu neprobíhá dlouhodobá soutěž, musí se trenér se svými svěřenci
zúčastnit minimálně tří jednorázových turnajů či soutěží v kalendářním roce, nebo tři
jednorázové turnaje v Tišnově zorganizovat (případně kombinace uvedených podmínek)
c) pro účely dotačního programu se zavádí pojem „tréninková jednotka“. Tato tréninková
jednotka není časově omezena, neboť trénink má u každého sportu jinou délku trvání. Typická
délka tréninkové jednotky je 1-2 hodiny.
d) trenér musí uskutečnit minimálně 4 tréninkové jednotky měsíčně
e) v případě individuálního sportu může trenér trénovat i pouze jednoho svěřence
f) trenér musí vlastnit minimálně základní trenérskou licenci pro daný sport. Pokud licenci
nevlastní, trenér se zaváže, že do 2 let licenci získá, v opačném případě nebude moci v dalších
letech čerpat dotaci. V případě nesplnění podmínky k tomu bude přihlédnuto u případných
dalších žádostí o dotaci z rozpočtu města Tišnova podaných tímto klubem nebo organizací.
Výjimku tvoří trenéři mládeže, kteří licenci vlastnili a dosáhli věku 60 let.
g) trenér je zodpovědný za přístup mládeže k tréninku a nábor mládeže pro daný sport ve městě
Tišnově a jeho okolí
h) trenér musí vždy jednat dle trenérského kodexu v daném sportu a musí být příkladem pro své
svěřence

Povinnosti sportovního klubu/ sportovní organizace
a) sportovní klub nebo sportovní organizace uzavře se jmenovaným trenérem dohodu o
provedení práce (dohodu o pracovní činnosti) na trenérskou činnost v rámci klubu
b) sportovní klub nebo sportovní organizace eviduje přehled uskutečněných tréninkových
jednotek u jmenovaných trenérů
c) sportovní klub nebo sportovní organizace se zúčastní v kalendářním roce dlouhodobé soutěže
nebo minimálně tří turnajů (závodů), nebo bude minimálně tři turnaje (závody) organizovat
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(případně kombinace uvedených podmínek), tato podmínka nemusí být splněna v případě, že
zmíněné akce byly po značnou část období legislativně omezeny.
d) sportovní klub nebo sportovní organizace, která bude žádat o dotaci, je povinna do 31. 1. 2021
odevzdat rozpis předpokládaných tréninků na kalendářní rok
Podmínky odměňování
a) výše příspěvku města je stanovena na 100,- Kč za tréninkovou jednotku, včetně přípravy
b) maximální výše příspěvku města na 1 jmenovaného trenéra činí 1 500,- Kč měsíčně
Kontrolní činnost a administrace
a) kontrolní činností je pověřena Komise sportovní Rady města Tišnova a dále pověření
pracovníci Kanceláře starosty Městského úřadu Tišnov
b) činnost spočívá především v kontrole tréninkových jednotek dle rozpisů, které sportovní klub
nebo sportovní organizace komisi odevzdal, a kontrole předepsaných licencí
c) komise je povinna zprávu o provedených kontrolách zveřejnit v zápise z jednání komise s
návrhem na odstranění zjištěných nedostatků
d) administrátor má povinnost informovat Radu města Tišnova o výši čerpání dotačního
programu při předkládání nových žádostí o dotaci ke schválení

2

