Grantový program podpory sportu a tělovýchovy MČ PrahaČakovice pro rok 2021
Okruh způsobilých Žadatelů
O grant mohou žádat právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační
fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které mají své sídlo na území MČ
Čakovice.
Žadatel musí být vlastník sportovního zařízení. Pro účely Opatření se rozumí sportovním zařízením
také pozemek pod tímto zařízením, který musí být ve vlastnictví žadatele a tento pozemek musí
být v katastru MČ.

Opatření: Investice do sportovního zařízení
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Podpora výstavby, technického zhodnocení sportovních zařízení a pořízení projektové
dokumentace pro budoucí provedení staveb sportovních zařízení pro zajištění dostupné, kvalitní a
bezpečné sportovní infrastruktury na území MČ, se zvláštním zřetelem na snížení energetických
nákladů a snížení emisí škodlivin sportovních zařízení.
Důvodem podpory tohoto účelu je rozvoj sportovních zařízení v MČ Praha-Čakovice.

Způsobilé výhradně investiční náklady:
a) výstavba v podobě zhodnocení nemovité věci jejím zhotovením,
b) technické zhodnocení (rekonstrukce, nástavba, přístavba nebo modernizace) nemovité věci,
které má za následek výrazné zlepšení původního stavu, případně změnu jejího uspořádání, účelu
nebo technických parametrů,
c) projektová dokumentace pro provádění stavby, vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k
tomuto zákonu, kterou zpracoval autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel činný v oblasti
realizace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Maximální výše Grantu
MČ níže stanovuje maximální podíl MČ na způsobilých nákladech (výdajích) jednotlivého Projektu
podle konkrétního Opatření, a maximální výši grantu pro jednoho Žadatele v rámci konkrétního
Opatření. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu je 500 000 Kč.

Opatření
Investice do sportovního
zařízení

Maximální podíl MČ na
způsobilých nákladech
Do výše 80 %

Maximální výše grantu pro
jednoho žadatele
500.000 Kč

Podmínky pro poskytnutí grantu
1. Podmínkou poskytnutí grantu je shoda mezi dosavadní a stávající činností Žadatele a prioritami
MČ v oblasti týkající se Programu.
2. Podmínkou poskytnutí grantu je, že Žadatel řádně vypořádal v minulosti poskytnuté peněžní
prostředky ze strany MČ.
3. Podmínkou poskytnutí grantu je, že Žadatel bude realizovat Účel na území MČ, ve prospěch
MČ a umožní sportovní vyžití škol a mateřských školek zřízených MČ a seniorů zdarma.

Podání žádosti
Žádost o grant na podporu sportu a tělovýchovy MČ Čakovice musí být podána v době od 2. do
13. 8. 2021.
Žádost musí být podána na předepsaném tiskopisu, který je přílohou Programu.
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek
3pybpw9 nebo na elektronickou adresu mestska.cast@cakovice.cz nebo písemně do podatelny
Úřadu městské části Praha Čakovice (dále jen „Úřad“) nebo na adresu Městská část PrahaČakovice, nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha-Čakovice; lhůta pro podání žádosti je dodržena,
byla-li žádost doručena Úřadu některým z výše uvedených způsobů v poslední den lhůty k podání
žádosti nejpozději ve 12:00 hod.

Posouzení a hodnocení žádosti
Při posouzení žádosti o přidělení/nepřidělení grantu bude přihlédnuto k těmto kritériím:








doba působení spolku v naší městské části – historie
členská základna
práce s dětmi a mládeží
reprezentace městské části na veřejnosti
komunikace a spolupráce s městské části
schopnost získávat finance i z jiných zdrojů
vlastní sportoviště

O žádosti bude rozhodnuto nejpozději na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice.
Žadatel bude poté do 14 dnů informován o výsledku.

Vyúčtování grantu

Žadatel je povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci (předložit kopii všech daňových dokladů atd.) na
předepsaném tiskopisu, který je přílohou Programu, do 17. prosince 2021 s tím, že pokud
vynaložené náklady budou nižší než poskytnutá dotace, je žadatel povinen rozdíl poskytovateli
bezhotovostně vrátit na číslo účtu 27-2000922389/0800, a to do dne 27. 12. 2021.
Přílohy programu:



Žádost o grant na podporu sportu a tělovýchovy z rozpočtu městské části PrahaČakovice na rok 2021
Vyúčtování grantu na podporu sportu a tělovýchovy z rozpočtu MČ Praha-Čakovice na
rok 2021

Ing. Jiří Vintiška, v. r.
starosta městské části Praha-Čakovice
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Žádost o grant na podporu sportu a tělovýchovy
z rozpočtu městské části Praha-Čakovice na rok 2021
1) Základní informace
Účel dotace
1.1

Celková požadovaná
1.2 částka od městské
části v Kč
1.3

Celkové náklady na
projekt v Kč

1.4 Počet příloh

2) Údaje o žadateli
Název předkládajícího
2.1
subjektu
2.2

2.3

Právní statut právnické
osoby

Sídlo

Obec

PSČ

Ulice

Čp.

Telefon

Fax

E-mail
2.4

IČ

2.6

Bankovní spojení

2.7

Statutární zástupce

Banka

Č. účtu

Jméno

Příjmení

Adresa
bydliště
Telefon

2.9

Seznam osob, v nichž
má právnická osoba
podíl

E-mail

2.10

Stručná charakteristika
činnosti žadatele

2.11 Odůvodnění žádosti

3) Seznam jednotlivých příloh, které jsou součástí této žádosti
Č.

Příloha

1.
2.
3.
4.
5.

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje žádné okolnosti
pro posouzení projektu.
Žadatel bere na vědomí dobu, v níž má být dosaženo účelu, na který chce dotaci využít, a to
do 17. 12. 2021.
Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této žádosti, jejich povinných přílohách a při
plnění povinností z ní plynoucích.

V ______________________________________

dne ________________________

_______________________________
Podpis oprávněného zástupce, razítko

Vyúčtování grantu na podporu sportu a tělovýchovy z rozpočtu MČ
Praha-Čakovice na rok 2021
na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ......................
(dle § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb.)
Název žadatele:
Účel dotace:
Výše dotace dle
smlouvy:
Adresa
organizace:
Vyúčtoval:

Soupis dokladů
Doklad č.

Stručný popis dokladů

Částka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Částka celkem:
V Praze dne

_______________________________
Podpis oprávněného zástupce, razítko

