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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.,  
Vlachovická 1200,  
59231 Nové Město na Moravě 

 
Č.j.: NSA-RE21-00176/2021/RE21/7 
V Praze dne: 29.7.2022 

 

Vážený žadateli, 

 

Národní sportovní agentura obdržela Vaši žádost o dotaci v rámci programu Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024 č. 162 52, konkrétně ve Specifické Výzvě č. 11/2021 
Regiony 2021, kterou zaevidovala pod č. RE21-00181.  

Vaše žádost byla schválena Poradou vedení Národní sportovní agentury k financování, 
nicméně je potřebné doložit nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné splnit podmínky uvedené v registraci 
akce. Jedná se o:  

1. doručení podepsaných Podmínek čerpání investiční dotace a podepsaný dokument 
Registrace akce, 

2. písemnou zprávu o hodnocení nabídek (výběru dodavatele/dodavatelů) k veřejné 
zakázce na zhotovitele díla (pro všechny části uvedené v přehledu výdajů akce tzn. 
stavební část, projektovou dokumentaci, dodávky vybavení apod.) s uvedením ceny 
díla s DPH a bez DPH a rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje (pokud již 
nebyla dodána dříve), 

3. smlouva/y s dodavatelem díla (pro všechny části uvedené v přehledu výdajů akce 
tzn. stavební část, projektovou dokumentaci, dodávky vybavení apod.), ze které bude 
vyplývat cena díla s DPH a bez DPH (pokud již nebyly dodány dříve), 

4. aktualizovaný časový harmonogram stavby a harmonogram financování, resp. 
čerpání dotace, 

5. potvrzení, že budou dodrženy indikátory a parametry projektu (akce), jak je uvedeno 
v žádosti 

6. doložení zajištění vlastního podílu na financování, ze kterého bude vyplývat, že má 
žadatel zajištěny finanční prostředky na úhradu vlastního podílu na financování akce. 
A to i v případě, byly-li celkové výdaje (dle platné SoD) navýšeny oproti celkovým 
výdajům uvedených v žádosti, 

7. potvrzení bezdlužnosti potvrzené od orgánů Finanční správy České republiky, Celní 
správy České republiky, na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, 
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší 30 dnů 
přede dnem doručení bezdlužnosti. 

 

Výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení tohoto dopisu.  

V případě, že tento termín nebude možné z Vaší strany dodržet, kontaktujte nás s žádostí o 
prodloužení. 
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Při kontaktu s naší Agenturou ve věci tohoto projektu uvádějte číslo Vaší žádosti.  

 

      Ing. Milan Labašta 
ředitel odboru podpory sportu 
Národní sportovní agentura 

 
 


