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Složka Materiál pro
zastupitelstvo č.

MZ 7
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předkládá : Ing. Michal Motyčka
Zástupce starosty

Podpis:

zpracoval : Bc. Iva Nováková
Rozpočtář

Podpis:

Věc: Dotace z rozpočtu MČ Praha-Čakovice 2022

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1: Tabulka_c._1_-_zadosti_nad_50_000_Kc_-_schvaluje_ZMC
Příloha č.2: vzor_verejnopravni_smlouvy_-_mimo_sport_-_zmc
Příloha č.3: vzor_verejnopravni_smlouvy_-_sport_-_zmc

Schválení dotací dle programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok
2022 a uzavření veřejnoprávních smluv.

(č. usnesení) (zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) se seznámilo

s žádostmi o dotace z rozpočtu MČ Praha-Čakovice 2022.

2) schvaluje

poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha-Čakovice 2022 dle přílohy - Tabulka č. 1 a pověřuje
starostu Ing. Jiřího Vintišku a 1. zástupce starosty Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D.
podpisem veřejnoprávních smluv.

1. Zodpovídá: Rozpočtář, Bc. Iva Nováková
Termín:    21.03.2022 Kontrolní termín:    
Informuje žadatele o vyhodnocení jejich žádostí a zajistí podpisy veřejnoprávních smluv.

V Praze dne 03.02.2022



Důvodová zpráva

Pro rok 2022 byly schváleny dva programy pro poskytování dotací z rozpočtu MČ:

• Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice pro rok 2022,
• Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v oblasti sportu pro rok 2022.

Na základě těchto programů obdržela MČ Praha-Čakovice žádosti jednotlivých subjektů.

Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schvaluje žádosti nad 50 000 Kč dle přílohy Tabulka č. 1.

Žádosti do 50 000 Kč schvaluje Rada MČ Praha-Čakovice.

 



SPORT

Žadatel Účel dotace  Výše žádosti  Schválená částka 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Praha-Miškovice 75,000.00 Kč 75,000.00 Kč

TJ AVIA Čakovice, z.s. 940,000.00 Kč 854,927.00 Kč

Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s. 188,000.00 Kč 25,000.00 Kč

Česká akademie tradičního karate Fudokan-spolek Sportovní vybavení, startovné, nájemné tělocvičny, trenérské služby 80,000.00 Kč 50,000.00 Kč

SK Třeboradice, z.s. 340,000.00 Kč 340,000.00 Kč

Florbalová akademie Čakovice 70,000.00 Kč 50,000.00 Kč

CELKEM 1,693,000.00 Kč 1,394,927.00 Kč

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE A PODPORA RODINY

Žadatel Název projektu  Výše žádosti 

Junák - český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s. Činnost a provoz skautského střediska Athabaska 80,000.00 Kč 38,980.00 Kč
Cirkus - centrum pro rodinu, z. ú. Veselé léto s Cirkusem - letní příměstské tábory pro děti 60,300.00 Kč 29,380.00 Kč
Centrum Ekologické výchovy Farma Miškovice, z.s. Centrum Ekologické výchovy Farma Miškovice, z.s. - provoz a akce 80,000.00 Kč 38,980.00 Kč
CELKEM 220,300.00 Kč 107,340.00 Kč

POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Žadatel Název projektu  Výše žádosti 

Klub LíPa z.s. Tradice stále živé 75,000.00 Kč 75,000.00 Kč
OBEC BARÁČNÍKŮ JANA KOZINY - ČAKOVICE MÁJE - MÁJOVÁ VESELICE 109,000.00 Kč 20,000.00 Kč
CELKEM 184,000.00 Kč 95,000.00 Kč

Žádosti o dotace z rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2022 v jednotlivých oblastech 
- schvaluje ZMČ

Provozní náklady na činnost mladých hasičů; Provozní náklady na 
činnost sportovního oddílu žen; Činnost SDH; Preventivně výchovná 
činnost v oblasti požární bezpečnosti

Příspěvky na činnost oddílů, provoz na údržbu sportovišť a na akce TJ v 
roce 2022

Podpora volnočasové sportovní činnosti dětí a mládeže ve Škole 
Taekwon-do Dan-Gun, z.s.

Náklady na energie, materiálně technické zabezpečení, náklady na 
odměny trenérů, oprava a údržba

Podpora sportovní činnosti, podpora činnosti členů - nákup sportovního 
materiálu

 Schválená částka 
 

 Schválená částka 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 

 
 
Městská část Praha – Čakovice 
se sídlem nám 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice, zastoupena starostou 
Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., 
IČ 00231291, DIČ CZ00231291, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-
2000922389/0800 
dále jen poskytovatel na straně jedné 
 
a  
 
………………………….. 
se sídlem ……………………………, zastoupen ……………………………, 
IČ …………………., bankovní spojení: ……………………., číslo účtu: ……………………… 
dále jen příjemce na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 
 

Čl. I. 
Preambule 

Na základě žádosti příjemce ze dne ……………. o poskytnutí dotace poskytnuté za účelem 
podpory projektů v oblasti „……………………….“ z rozpočtu Městské části Praha – Čakovice 
na rok 2022, ve výši ……………… Kč na projekt s názvem „………………..“ rozhodlo 
Zastupitelstvo poskytovatele svým usnesením č. …………………… ze dne …………… o 
poskytnutí této dotace ve výši ……………… Kč. 
 
 

Čl. II. 
Poskytovaná částka 

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci částku ve výši ……………. Kč, která bude 
zaslána na výše uvedený účet příjemce, a to jako dotaci na podporu projektu/projektů příjemce 
uvedených v čl. I. této smlouvy. 

 
Čl. III. 

Účel dotace 
Částka uvedená v čl. II. této smlouvy je poskytována na úhradu způsobilých výdajů v souladu 
s článkem XI. Programu na poskytování dotací městské části Praha Čakovice na rok 2022 na 
podporu projektů příjemce uvedených v čl. I. této smlouvy. 
 
 

Čl. IV. 
Doba pro předložení finančního vypořádání dotace 

Smluvní strany se dohodly, že příjemce je povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci (předložit 
kopii všech daňových dokladů atd.) do 31. ledna 2023 s tím, že pokud vynaložené náklady 
budou nižší než poskytnutá dotace, je příjemce povinen rozdíl poskytovateli vrátit, a to do dne 
3. 2. 2023. 
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Čl. V. 
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby – příjemce s 

likvidací 
V případě přeměny příjemce nebo zrušení příjemce jako právnické osoby s likvidací před 
finančním vypořádáním dotace má poskytovatel nárok na vrácení celé poskytnuté dotace.  
 
 

Čl. VI. 
Porušení povinností příjemce 

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je 
považováno za závažné porušení a v takovém případě má poskytovatel právo požadovat 
vrácení poskytnuté dotace a příjemce povinnost celou poskytnutou dotaci neprodleně vrátit. 
 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení. 
 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 
řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
 
 
 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části  

Praha-Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha-Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: ………………………… 

 
 

V Praze dne____________________  V Praze dne _____________________ 

 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Městská část Praha-Čakovice  
Ing. Jiří Vintiška, starosta     
 
 
 
 
 

_______________________________   
Městská část Praha-Čakovice  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 

 
 
Městská část Praha – Čakovice 
se sídlem nám 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice, zastoupena starostou 
Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., 
IČ 00231291, DIČ CZ00231291, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-
2000922389/0800 
dále jen poskytovatel na straně jedné 
 
a  
 
………………………….. 
se sídlem ………………………………, zastoupen ……………………., IČ ……………, 
bankovní spojení: ……………….., číslo účtu:………………… 
dále jen příjemce na straně druhé 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 
 

Čl. I. 
Preambule 

Na základě žádosti příjemce ze dne ………………. o poskytnutí dotace poskytnuté 
z rozpočtu Městské části Praha-Čakovice na rok 2022 ve výši …………. Kč na „…………“ 
rozhodlo Zastupitelstvo poskytovatele svým usnesením č. USN RM ……….. 
ze dne …………… o poskytnutí této dotace ve výši …………. Kč. 
 
 

Čl. II. 
Poskytovaná částka 

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci částku ve výši ………….. Kč, která bude 
zaslána na výše uvedený účet příjemce, a to jako dotaci na „………………...“. 
 
 

Čl. III. 
Účel dotace 

Částka uvedená v čl. II. této smlouvy je poskytována na úhradu způsobilých výdajů v souladu 
s článkem 5 Programu pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v oblasti sportu 
pro rok 2022 na podporu účelu dotace dle čl. I. této smlouvy. 
 
 

Čl. IV. 
Doba pro předložení finančního vypořádání dotace 

Smluvní strany se dohodly, že příjemce je povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci (předložit 
kopii všech daňových dokladů atd.) do 31. ledna 2023 s tím, že pokud vynaložené náklady 
budou nižší než poskytnutá dotace, je příjemce povinen rozdíl poskytovateli vrátit, a to do dne 
15. 2. 2023. 
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Čl. V. 

Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby – příjemce s 
likvidací 

V případě přeměny příjemce nebo zrušení příjemce jako právnické osoby s likvidací před 
finančním vypořádáním dotace má poskytovatel nárok na vrácení celé poskytnuté dotace.  
 

Čl. VI. 
Porušení povinností příjemce 

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je 
považováno za závažné porušení a v takovém případě má poskytovatel právo požadovat 
vrácení poskytnuté dotace a příjemce povinnost celou poskytnutou dotaci neprodleně vrátit. 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení. 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 
řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části  

Praha-Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha-Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: ……….…………… 

 
 

V Praze dne____________________  V Praze dne _____________________ 

 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Městská část Praha-Čakovice  
Ing. Jiří Vintiška, starosta     
   
 
 
 
 

_______________________________   
Městská část Praha-Čakovice  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty 
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