Podmínky pro udělení dotací
na základě žádostí o poskytnutí dotace
Městské části Praha-Šeberov
1. Účelem poskytnutí dotace neziskovým organizacím je podpora činností nestátních
neziskových organizací působících na území MČ Praha - Šeberov, které dlouhodobě
zajišťují organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých
nestátních neziskových organizacích. Z titulu Zákona 250/2000 Sb. v pozdějších
zněních se nejedná o vyhlášení „grantového programu“, ale o stanovení způsobu
poskytnutí dotace či finanční výpomoci spolkům a neziskovým organizacím.
2. Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na dodržení účelu, pro který byl finanční
příspěvek požadován na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy.
3. V žádném případě se nejedná o příspěvek nárokový a proti rozhodnutí není odvolání.
4. Žádosti o finanční příspěvek posuzuje a doporučuje Rada MČ Praha-Šeberov a jejich
přidělení schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha - Šeberov.
5. Z příspěvku mohou být hrazeny náklady na:
 nákup sportovních potřeb
 doprava na sportovní akce
 soustředění
 odměny soutěžícím
Všechny náklady je možné použít pouze pro organizovanou sportovní výchovu
registrované mládeže v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
6. Prostředky mohou být uvolněny na základě uzavření smlouvy po předchozím
schválení dotace na základě předložení žádosti.
7. Zpracované žádosti o podporu projektů či podporu provozní činnosti odevzdají
zájemci osobně nebo prostřednictvím pošty v podatelně ÚMČ, K Hrnčířům 160, Praha
4 - Šeberov.
8. Žádost o dotaci musí obsahovat:
 název organizace či spolku, sídlo a adresu,
 jméno osoby oprávněné jednat za organizaci (spolek)
 cíl a obsah projektu
 zdůvodnění a přínos projektu
 přibližný termín realizace
 ekonomickou rozvahu
 výši požadované dotace
 čestné prohlášení, že na předkládaný projekt nejsou požadovány další prostředky
u jiných organizací (nebo názvy institucí, u nichž jsou požadovány další finanční
prostředky na předkládaný projekt)
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počet členů organizace s rozdělením na děti a mládež do 18 let a dospělé, a
s rozdělením na občany MČ Praha – Šeberov a ostatní
Projekty, které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti, nebudou
posuzovány.

9. K žádosti o dotaci (či příspěvek) musí být přiloženo (jednou za kalendářní rok):
 potvrzení Ministerstva vnitra ČR nebo Ministerstva kultury ČR o registraci
organizace
 doklad o zřízení účtu
 doklad o přidělení identifikačního čísla
 stanovy
 doklad o oprávnění jednat jménem organizace (např. zápis z valné hromady, zápis
o jmenování apod.)
10. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi MČ Praha - Šeberov
a organizací. Finanční prostředky budou poukázány na účet organizace nejpozději do
10 dnů po podpisu smlouvy.
Doklady o použití finančních prostředků (pokud bude smlouvou požadováno) je
příjemce povinen předložit formou soupisu výdajů spojených s realizací projektu
a kopiemi prvotních dokladů. Případně s komentářem k čerpání prostředků na určité
akce či projekty. (není závazný formulář). Podepsáno odpovědnou osobou za
zúčtování prostředků.
Nevyčerpaný finanční příspěvek nebo jeho část je povinen příjemce vrátit
poskytovateli příspěvku nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku na účet č.
2000692309/0800. Finanční prostředky nelze použít na jiný účel, než jaký byl uveden
v žádosti. Prostředky použité v rozporu s požadovaným účelem musí být vráceny
nejpozději do 14 dnů po obdržení výzvy k vrácení. V případě nevyřešeného
vyúčtování poskytnutých finančních prostředků nebudou organizaci v dalších letech
finanční prostředky poskytnuty. Příjemce příspěvku je povinen vyčerpat přidělený
příspěvek nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.
Příjemce je povinen vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 15. 12.
příslušného kalendářního roku.
10. Oznámení o posouzení žádosti bude žadatelům zasláno do 15 dnů po schválení
Zastupitelstvem MČ Praha – Šeberov s výzvou k podepsání smlouvy.
11. Kontrolu vyúčtování a účelu čerpání provádí kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha
- Šeberov.
Schváleno Radou MČ Praha-Šeberov dne 29. 4. 2019, č. usnesení 3/12/2019/RMČ.

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2019.05.13
08:24:09 +02'00'

Ing. Petra Venturová
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