
1 

 

      Městská část Praha – Královice 
                         

vyhlašuje v r. 2021 program pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti 

společenských aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury a 

společenského života (dále jen „dotace“). Smyslem podpory výše uvedených oblastí je 

péče o rozvoj pravidelných zájmových činností a volnočasových aktivit obyvatel MČ 

Praha – Královice, zejména dětí a mládeže, a podpora rozvoje občanské společnosti. 

V rozpočtu MČ Praha – Královice na rok 2021 je na grantové dotace vyhrazena 

souhrnná suma 150 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém grantu činí 150 000 

Kč. Grantová komise MČ Praha – Královice si vyhrazuje nárok na udělení dotace ve 

snížené výši oproti žádosti. 

Grantový program pro poskytování finančních dotací (dále jen „program“) zveřejní MČ Praha-

Královice na své úřední desce nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o 

poskytnutí dotací. Lhůta pro podávání žádostí je od 1.5.2021 do 17.5.2021. Lhůta pro rozhodnutí o 

žádostech je do 31.5.2021. 

                                           Grantový program pro r. 2021     

                            pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu MČ Praha – Královice pro 

období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021   

1. Podpora pravidelných zájmových činností pro rozvoj kulturního a společenského 

života a sportovních aktivit v MČ Praha - Královice 

2. Podpora jednorázových a krátkodobých akcí pro rozvoj kulturního a 

společenského života a sportovních aktivit v MČ Praha – Královice 

 

Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha - Královice:  

Úvodní ustanovení:  

 
Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování finanční podpory (dále 

„grantů“) z rozpočtu MČ Praha-Královice (dále „poskytovatele“) právnickým i fyzickým osobám, 

především spolkům, působícím v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních služeb a 

dalších volnočasových a občanských aktivit (dále „vymezená oblast činností“), které mají sídlo nebo 

působí na území MČ Praha-Královice.  

Žádosti o poskytnutí grantů mohou podávat právnické osoby s působností v MČ Praha – Královice a 

fyzické osoby s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Královice.  

Granty budou přiznány projektům, které budou realizovány v MČ Praha – Královice nebo které budou 

přínosem pro obyvatele MČ Praha – Královice. Granty nejsou poskytovány příspěvkovým 

organizacím zřízeným MČ Praha- Královice. 
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1. Základní charakteristika podporovaných oblastí  

a) oblast kultury, zájmové a volnočasové činnosti           

Dotace je určena k podpoře spolků a osob, předmětem jejichž působení je kulturní a zájmová 

činnost, zejména dětí a mládeže či pořádání kulturních akcí.         

b) oblast tělovýchovy a sportu        

Dotace je určena k podpoře činnosti sportovních organizací a spolků se sídlem či působností v MČ 

Praha – Královice,  jakož i dalších tělovýchovných a sportovních aktivit v MČ Praha – Královice, 

zejména pak pro děti a mládež.   

  

2. Podání žádostí o finanční dotaci                                

Formuláře pro jednotlivé programy včetně stanovených podmínek pro poskytování dotací jsou k 

dispozici na úřadě MČ nebo ke stažení na internetových stránkách MČ Praha – Královice 

http://www.mckralovice.cz  

Žádosti na předtištěných formulářích přijímá v úředních hodinách kancelář úřadu MČ Praha-

Královice. Žádosti o dotaci je možno doručit na úřad MČ osobně, případně poštou nebo 

prostřednictvím datové schránky. V případě odeslání žádosti e-mailem je žadatel povinen do 3 dnů 

od odeslání dodat na úřad MČ tištěnou, podepsanou verzi grantové žádosti. 

K žádosti připojí žadatel následující přílohy: 

Právnická osoba a fyzická osoba podnikající: 

• kopii stanov organizace (pokud je dle zákona povinna mít stanovy), výpisu z obchodního 

rejstříku nebo živnostenského rejstříku, nebo jiný relevantní doklad prokazující právní 

subjektivitu žadatele  

• doklad prokazující pravomoc k jednání a podepisování za žadatele pro oprávněnou osobu 

V případě, že nedošlo ke změnám ohledně stanov organizace při dalším podání žádosti o dotaci, 

postačí prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti stanov.  

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 5. 2021 do 17. 5. 2021 

Podaná žádost se nevrací. 

3. Podmínky pro poskytnutí dotace:                           

- dodržení termínu podání žádosti         

- odevzdání vyplněného formuláře žádosti MČ Praha - Královice se všemi náležitostmi                  

- obsah projektu musí být v souladu se zněním vyhlášeného programu                                               

- v popisu projektu bude uveden jeho obsah, cíl a přínos Městské části Praha – Královice  

Součástí popisu projektu je i uvedení zajištění spolufinancování projektu žadatelem (tj. v jaké výši a 

z jakých zdrojů – např. vlastní zdroje, předpokládané dotace apod.). Dotace může být přiznána  

maximálně ve výši 90 % celkových nákladů žádosti (spoluúčast žadatele musí být minimálně 10% 

celkových nákladů projektu). Žadatel je povinen předložit celkový rozpočet nákladů a příjmů na 

každý jednotlivý projekt. Rozhodnutím grantové komise může být spoluúčast prominuta. 

Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytnutí dotace budou z dalšího řízení vyřazeny.  
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4. Povinnosti příjemce dotace: 

Na propagačních materiálech nebo při jiné prezentaci projektu je příjemce povinen vhodným 

způsobem uvádět, že akce je spolufinancována z prostředků MČ Praha – Královice.  

Příjemce dotace je povinen zajistit realizaci schváleného projektu vždy do konce příslušného 

kalendářního roku 

5. Posuzování a hodnocení žádostí:                                                                                                     

 

Grantová komise zastupitelstva MČ Praha – Královice posoudí všechny žádosti s přihlédnutím ke 

stupni jejich naléhavosti, potřebnosti a veřejné prospěšnosti, přičemž je oprávněna požádat žadatele 

o doplňující informace nad rámec údajů uvedených v žádosti o dotaci. Grantová komise vypracuje 

návrhy na rozdělení grantů, které budou následně předkládány Zastupitelstvu MČ Praha – Královice 

ke schválení.  

Zásadní kritéria hodnocení žádostí: 

• splnění veškerých formálních náležitostí žádosti 

• přínos projektu (akce) pro obyvatele MČ Praha - Královice a cílovou skupinu 

• podpora rozvoje občanské společnosti v MČ Praha - Královice   

Jednotlivé granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních 

prostředků, které jsou určeny pro tuto oblast v rámci rozpočtu MČ Praha - Královice 

Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí. O výsledcích grantového řízení budou žadatelé 

informováni elektronickou poštou. Dále budou výsledky zveřejněny na webových stránkách a na 

úřední desce MČ Praha-Královice.  

Grant nelze přidělit žadatelům, kteří nemají vyřešené vyúčtování finančních prostředků z předešlého 

kalendářního roku nebo nesplnili jiné podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Poskytnutí 

grantu nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí není odvolání.  

 

6. Čerpání finančních prostředků:         

 

Dotace je vyplácena jednorázově, a to do 15 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, převodem na účet žadatele. 

Pokud žadatel nepodepíše smlouvu o poskytnutí dotace do 60 dnů od schválení poskytnutí dotací MČ 

Praha - Královice pro dané období, nárok na dotaci zaniká. Dotace se poskytuje na období od 1.6. do 

31.12. 2021 a musí být využita v příslušném roce, a to pouze na účel, na který byla přidělena. Případné 

změny účelu využití dotace schvaluje na základě písemné žádosti žadatele zastupitelstvo MČ Praha 

– Královice.                                                            

Příjemce grantu odpovídá za hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s 

účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pokud 

účetnictví vede. V závěrečné zprávě, která je přílohou vyúčtování, zhodnotí příjemce dotace využití 

prostředků pro řešení cílů, které byly předmětem řešení s důrazem na přínos obci. 
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Poskytnuté finanční prostředky lze použít na hrazení těchto nákladů:  

a. náklady na provoz a nájemné nebytových prostor (tělocvičen, hřišť, kluboven a učeben)  

b. nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (neinvestičního)  

c. nákup materiálu  

d. provozní náklady včetně nákladů na soustředění a turnaje  

e. honoráře účinkujících, a to na základě smlouvy, ozvučení sálu apod.  

f. hospodářské správní výdaje (tisk propagačních materiálů na akci, ceny pro účastníky)  

- ze získaného grantu nelze hradit výplatu odměn nebo mezd členů organizace, pohoštění, 

kancelářskou, výpočetní techniku či hudební vybavení většího rozsahu  

- poskytovatel grantu provádí kontrolu čerpání poskytnutých prostředků dle §9 zákona 320/2001 Sb., 

v platném znění  

- příjemci grantů mohou být postihováni za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě 

nedostatků dle zákona 320/2001 Sb., v platném znění  

 

7. Vyúčtování dotace 

Vyúčtování dotace (dále jen „vyúčtování“)  je příjemce povinen předložit na předepsaném formuláři 

Vyúčtování dotace poskytnuté MČ Praha-Královice, a to v termínu nejpozději do 6.1.2022. 

Formulář vyúčtování bude k dispozici v úřadu MČ nebo na internetových stránkách úřadu MČ 

www.mckralovice.cz.  Vyúčtování poskytnutých dotací doručí příjemce dotace do úřadu MČ Praha 

- Královice. 

Přílohou vyúčtování je zpráva o činnosti (projektu), na kterou byla poskytnuta dotace, a to 

v maximální výši 90 % celkových nákladů. Dále musí být doloženy kopie dokladů 

prokazující čerpání dotace, přičemž každý z nich musí být označen textem  „Hrazeno z dotace 

MČ Praha - Královice“. Současně musí být ke každému z těchto dokladů přiložena kopie dokladu   o 

jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad). Obdobně musí být doloženo 

použití vlastních zdrojů v minimální výši 10 % z celkových nákladů. 

Příjemce grantu odpovídá za hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s 

účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pokud 

účetnictví vede. V závěrečné zprávě, která je přílohou vyúčtování, zhodnotí příjemce dotace využití 

prostředků pro řešení cílů, které byly předmětem řešení s důrazem na přínos obci. 

V případě, že příjemce dotace nedodrží podmínky smlouvy (např. nepředloží vyúčtování v řádném 

termínu, předloží neúplné vyúčtování, na výzvu MČ neopraví chybné vyúčtování, dotaci použije na 

jiný než vymezený účel), uloží mu poskytovatel v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého 

rozpočtu ve výši poskytnuté dotace. 

V případě nevyčerpání celé dotace je příjemce povinen vrátit zůstatek zpět na účet poskytovatele 

nejpozději do 31.12. 2021 převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2000721309/0800 vedený u 

Č.S. a.s. 
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Vyvěšeno: 1.4.2021 

Svěšeno: 30.6.2021 

 

Ing. Ivana Búriková 

tajemnice ÚMČ 

 


