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Zásady pro poskytování finančních příspěvků (dotací) na rok 2017 

Městská část Praha-Čakovice 
Schváleno usnesením USN RM 701/2016 ze dne 14.11.2016 

 
 

Článek 1. Okruh žadatelů 
 

• Finanční příspěvek (dotaci) lze poskytnout pouze občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím 
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární 
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví a ochrany životního prostředí, které 
vykonávají pravidelnou neziskovou činnost na území MČ Praha-Čakovice nebo pro 
obyvatele MČ Praha-Čakovice. 

• Rada MČ Praha-Čakovice si vyhrazuje právo posoudit některé specifické žádosti 
individuálně, a to zejména ty, které se netýkají činnosti kolektivů, ale pouze 
jednotlivců. 

• MČ Praha-Čakovice si ponechá možnost provádět u všech příjemců dotací, darů, 
příspěvků, návratných finančních výpomocí a dalších prostředků (dále jen "dotace") 
veřejnosprávní kontrolu v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole. 

 
 

Článek 2. Náležitosti žádosti 
 

• Žadatel předloží žádost na tiskopisu přes podatelnu městské části do 28.12.2016, 
17 hodin. Tiskopis je dostupný na internetových stránkách www.cakovice.cz a v 
podatelně Úřadu MČ Praha-Čakovice. 

• Žádost musí být doložena: 
o čestným prohlášením, že žadatel tímto zpřístupňuje účetnictví příslušnému 

orgánu MČ v souladu s § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
o čestným prohlášením, že žadatel nehodlá ukončit činnost min. doby, po 

kterou bude čerpat dotaci, 
o čestným prohlášením, že proti žádnému členu statutárního orgánu žadatele 

není zahájeno trestní stíhání, 
o čestným prohlášením, že údaje uvedené v žádosti žadatele jsou pravdivé, 
o kopií registrace žadatele a/nebo kopií stanov a/nebo statutu žadatele, 
o informací o dalších zdrojích financování včetně jiných žádostí o dotaci, 
o informací o počtu členů celkem, z toho seznam členů s trvalým pobytem v MČ 

Praha-Čakovice. 
o informací o počtu členů mládeže 
o informací o dosažených sportovních či společenských úspěchů 
o informací, kdy byl spolek založen 

• Žádost musí také obsahovat v případě finanční dotace na: 
o provozní činnost, bližší určení činnosti, 
o neinvestiční akci, rozpis akce včetně finančních nákladů 
o investiční akci, projekt včetně rozpočtu. 
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Článek 3. Projednání žádosti 
 

• Všechny žádosti, které naplňují náležitosti podle bodu 2, budou projednány 
v příslušných odborných komisích a poté předloženy do Rady MČ. 

• Rada MČ žádosti projedná a s vyjádřením předloží Finančnímu výboru Zastupitelstva 
MČ Praha-Čakovice jako jeden z podkladů pro vytvoření návrhu rozpočtu na příslušný 
rozpočtový rok. Následně jsou žádosti projednávány jako součást návrhu rozpočtu 
Finančním výborem Zastupitelstva MČ, Radou MČ a Zastupitelstvem MČ. 

 
 

Článek 4. Další podmínky pro poskytnutí finanční dotace 

• Žadatel po schválení finanční dotace, ale před jejím poskytnutím, uzavře s MČ Praha-
Čakovice darovací smlouvu. 

• Po skončení akce je žadatel povinen do 2 měsíců předložit doklady, z nichž bude 
patrné, jak byla dotace využita. 

• Žadatel je povinen finanční dotaci vrátit, jestliže ji použil na jiný než schválený účel 
anebo do žádosti uvedl nepravdivý údaj, a to do 15 dnů od obdržení výzvy k vrácení 
dotace. 

• Žadatel je povinen po schválení dotace na: 
o provozní činnost informovat průběžně své členy od přidělené dotaci vhodnou 

prokazatelnou formou (např. vyvěšení plakátu či plachty na sportovišti, letáku 
na klubové vývěsce),  

o neinvestiční akci informovat o této skutečnosti na pozvánkách na danou akci 
(jsou-li vytvářeny) a na místě konání akce (např. plakát na viditelném místě - u 
vstupu), 

o investiční akci informovat o této skutečnosti v místě realizace této investiční 
akce a to stálou informací (např. plachta, pamětní tabulka) od zahájení 
investiční akce až po dobu 3 let po ukončení investiční akce. 

• Informace o schválení dotace bude vždy umístěna na titulní stránce webových 
stránek žadatele (má-li takové stránky k dispozici). Konkrétní podmínky budou 
součástí darovací smlouvy). 

 
 

Článek 5. Účel použití a výše finanční dotace 

• Finanční dotace mohou být poskytovány na: 
o provozní činnost, 
o neinvestiční akce, 
o investiční akce podle individuálního posouzení. 

 
 
 
 
 
 


