
 
 

Městská část Praha – Čakovice vyhlašuje usnesením Rady MČ č.USN RM 405/2012 
ze dne 17.9.2012 

 
Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu 

v městské části Praha – Čakovice na rok 2012 
 

určené pro 
 

sportovní kluby a organizace se sídlem na území MČ Praha - Čakovice  
 
Základní parametry pro podání a posuzování žádosti: 
 

1. Projekt v hodnotě minimálně 100 000,- Kč, spoluúčast MČ do výše 300 000,- Kč 
2. Uvedení přínosu pro obyvatelstvo městské části Praha – Čakovice 

 
Termín uzávěrky pro podání žádosti: 
15.10.2012 
 
Místo a způsob podání žádosti: 

• Podatelna ÚMČ Praha-Čakovice, Cukrovarská 52 - osobně 
• Poštou na adresu MČ Praha-Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – 
Čakovice (datum podání nejpozději v den uzávěrky) 

 
 

Podmínky pro Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu v městské části 
Praha – Čakovice na rok 2012 

 
1. Finanční dotaci lze poskytnout pouze fyzickým nebo právnickým osobám působících 

v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, které vykonávají pravidelnou neziskovou 
činnost v MČ Praha – Čakovice nebo pro občany MČ Praha – Čakovice. 

2. Cílem vyhlášení grantů je zlepšit podmínky pro sportování obyvatel a především dětí a 
mládeže, která bydlí a navštěvuje sportovní kluby a organizace na území městské části 
Praha – Čakovice. 

3. Granty jsou určeny pro investiční akce, nikoliv pro zajištění provozu sportovních 
organizací. 

4. Investiční akcí se pro účely přidělení grantu rozumí 
• zřízení nebo úprava venkovních ploch určených pro sportování (včetně jejich 

vybavení drobnými sportovními zařízeními) 
• oplocení a osvětlení venkovních hřišť 
• rekonstrukce a oprava vnitřních povrchů tělocvičen 
• úprava nebo oprava šaten a sociálních zařízení. 

5. Žádost bude vypracována na předtištěném formuláři, vyplněna ve všech potřebných 
bodech a v termínu odevzdána s požadovanými potvrzeními a zpracovaným 
projektem. Formulář žádosti je k vyzvednutí na podatelně ÚMČ nebo ke stažení na 
internetové adrese www.cakovice.cz.  



6. Žadatel doloží vlastnictví: kopie katastrální mapy se zvýrazněním parcely, které se 
projekt týká a doklad o vlastnictví parcely nebo budovy nebo o dlouhodobém 
pronájmu (min. na dobu 5 let) s případným souhlasem majitele. 

7. Žadatel dále doloží žádost: 
• čestným prohlášením, že žadatel tímto zpřístupňuje účetnictví příslušnému orgánu 

MČ v souladu s § 9 zákona o finanční kontrole 
• prohlášením žadatele, že nehodlá ukončit činnost 
• prohlášením, že proti žádnému členu statutárního orgánu není zahájeno trestní 

stíhání prohlášením, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé 
• kopií registrace žadatele 
• kopií stanov nebo statutu žadatele 
• informací o dalších zdrojích financování včetně jiných žádostí o dotaci 
• informací o počtu členů klubu nebo organizace, z toho seznam nebo počet 

obyvatel MČ. 
8. K žádosti musí být přiložena projektová dokumentace a položkový rozpočet, popř. 

odborný odhad nákladů investiční akce. 
9. Hodnota investiční akce musí být min. 100 000,- Kč, spoluúčast městské části do výše 

300 000,- Kč. 
10. V žádosti musí být uvedeno, jaký konkrétní přínos bude investiční akce mít pro 

obyvatele městské části Praha – Čakovice. 
11. Žádosti budou posouzeny Radou městské části Praha – Čakovice, která rozhodne o 

jejich případném přidělení. 
12. Granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních 

prostředků pro oblast tělovýchovy a sportu v rozpočtu MČ Praha – Čakovice. 
13. Grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem 

uvedeným v oznamovacím dopise o přidělení grantu. 
14. Přidělení grantu není správní řízení, z toho důvodu se nelze proti rozhodnutí o 

přidělení grantu odvolat. 
15. S výsledky grantového řízení budou žadatelé seznámeni po schválení radou městské 
části Praha-Čakovice písemně a na internetové adrese www.cakovice.cz  (ke stažení 
zápisy z rady a úřední deska). 

16. Finanční prostředky budou příjemci grantu poskytnuty formou účelového investičního 
transferu do 10.12.2012. 

17. Účelový investiční transfer  je nutné vyčerpat do 30.6.2013. 
18. Zprávu o čerpání finančních prostředků je obdarovaný povinen přiložit ke konečnému 

vyúčtování. K vyúčtování je nutné předložit účetní doklady – faktury za provedené 
práce a dodávky. Vyúčtování je nutné předložit nejpozději do 31.7.2013. 

19. Jestliže příjemce nedoloží čerpání transferu nebo jej nevyčerpá v plné výši do daného 
termínu, je povinen jej vrátit celý nebo nedočerpanou část do 15 dnů od výzvy 
k vrácení 

20. Příjemce grantu má za povinnost uvádět městskou část Praha – Čakovice na všech 
propagačních materiálech projektu jako poskytovatele dotace a na předmětném 
sportovišti umístit označení, že bylo zřízeno nebo rekonstruováno za přispění městské 
části Praha – Čakovice, spolu s umístěním znaku městské části. 

 
 


