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Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu 

pro rok 2016 

 

I.   Úvodní ustanovení 

1.   Dotační program městské části Praha 1 na: 

1) na podporu dlouhodobé činnosti s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti 

sportu 

2) na opravu případně vybavení případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území 

MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží v oblasti sportu  

je účelová dotace poskytovaná z rozpočtu městské části Praha 1 (dále též jen jako „MČ P1“), 

určená na podporu sportovní činnosti, v návaznosti na možnosti rozpočtu MČ P1 na příslušný 

rok a je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.    Dotační program v oblasti sportu pro rok 2016 je poskytován na základě výsledků 

veřejného výběrového řízení vypsaného a vedeného MČ P1 v souladu s ust. § 9 odst. 1, písm. 

h) a i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.     Pravidla pro udělování dotačního programu v oblasti sportu upravují postup a dílčí 

úkony příslušných orgánů MČ P1 směřující k poskytnutí dotace v oblasti sportu, tyto zahrnují 

zejména následující fáze: 

 vypsání výběrového řízení, 

 průběh výběrového řízení, 

 schválení návrhu na přidělení dotací v oblasti sportu a uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace, 

 zhodnocení splnění účelu udělených dotací v oblasti sportu. 

 

 

II.   Účel dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016 

 

1. Dotační program v oblasti sportu je určen na:  

1) na podporu dlouhodobé činnosti s mládeží z MČ Praha 1, případně na území 

Prahy 1 v oblasti sportu 
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2) na opravu případně vybavení případně rozšíření sportovišť a sportovních 

prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží 

v oblasti sportu  

2.   Účelem dotačního programu v oblasti sportu je podpořit sportovní činnosti či opravy, 

vybavení nebo rozšíření sportoviště v případě, kdy ji nelze zajistit samofinancováním nositele 

a kdy nezbytné finanční prostředky nemohou být nositelem plně kryty z jiných zdrojů. 

3.   Dotační program v oblasti sportu je poskytován výhradně na sportovní činnost a opravy, 

vybavení nebo rozšíření sportoviště. Nelze jej použít na výplatu mezd zaměstnanců nositele 

dotace, na nákup pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor, na úhradu leasingu či úvěru 

nebo na pořizování telefonů, faxů, videokamer, fotoaparátů, počítačů, poč. tiskáren a 

přídavných zařízení k počítačům. 

4.  MČ P1 vypisuje dotační program v oblasti sportu. Zadání dotačního programu v oblasti 

sportu stanovuje Rada MČ P1. 

5.   Rada MČ P1 si vyhrazuje právo uvedení logotypu MČ P1 na propagačních materiálech a 

na akcích jako takových, pokud o to MČ P1 projeví zájem. 

6.   Na poskytnutí dotace v oblasti sportu není právní nárok. 

7.   Dotace v oblasti sportu nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze 

v souladu s účelem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace v oblasti sportu a ve smlouvě o 

poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku. 

8.   Proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace v oblasti sportu se nelze odvolat. 

 

III.   Vypsání výběrového řízení 

1.   Veřejné výběrové řízení na poskytnutí dotace v oblasti sportu se vypisuje v návaznosti na 

schválení rozpočtu MČ Praha 1 pro dotace v oblasti sportu. 

2.   Veřejné výběrové řízení na poskytnutí dotace v oblasti sportu vypisuje jménem MČ P1 

Rada MČ P1. 

3.  Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ P1 a na 

internetových stránkách (www.praha1.cz) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.praha1.cz/
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IV.   Náležitosti a přijímání žádosti o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro 

rok 2016 

 

1. PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ DOTACE JE VYPRACOVAT ŽÁDOST O DOTACI V JEDNOM VYHOTOVENÍ NA 

PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI SPOLU S POVINNÝMI PŘÍLOHAMI A V TERMÍNU ODEVZDAT.  
 
Povinné přílohy žádosti včetně formuláře žádosti budou kompletně sešity, slepeny štítkem, listy 

posloupně očíslovány. 

Žádost o dotaci v oblasti sportu pro rok 2016 musí obsahovat následující povinné přílohy: 

a) Kompletně vyplněný formulář žádosti o dotaci na podporu sportovní činnosti 
b) Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti 
c) Doklad o bezdlužnosti formou čestného prohlášení 
d) u směru č. 2 doložit doklad o vztahu ke sportovnímu zařízení, které je předmětem 

žádosti 

 

ad a)  Formulář žádosti 

Je nezbytné vyplnit všechny rubriky, a to v českém jazyce strojopisem nebo čitelným 

písmem. Vyhotovení žádosti bude opatřeno originálním podpisem osoby oprávněné jednat 

za žadatele. 

ad b)  Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti. Doklad o právní 

subjektivitě musí být k žádosti přiložen v originálu ne starším 3 měsíců nebo úředně ověřené 

fotokopii ne starší 3 měsíců.  

ad c)  Doklad o bezdlužnosti formou čestného prohlášení 

Doložit formou čestného prohlášení. 

ad d)  u programu č. 2 doložit doklad o vztahu ke sportovnímu zařízení, které je předmětem 

žádosti 

Doklad od sportovního zařízení na které se žádá o dotaci v oblasti sportu. 

3.   Žádosti o dotaci v oblasti sportu v obálce označené „DOTACE V OBLASTI SPORTU PRO 

ROK 2016“ přijímá oddělení sportu MČ Praha 1 prostřednictvím podatelny Úřadu MČ P1, 

Vodičkova 18, 115 68  Praha 1. Žádosti se podávají nejpozději v den uzávěrky do 18:00 hod. 

4.   Žádosti o dotaci v oblasti sportu podané po uplynutí stanovené lhůty budou vyřazeny 

z výběrového řízení. 

5.   Podaná žádost o dotaci v oblasti sportu včetně příloh se žadateli po skončení dotačního 

řízení nevrací. 
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6.   Žádosti o dotaci, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou 
vyloučeny z dalšího projednávání. 

 

V.  Průběh výběrového řízení 

1.   Rada MČ P1 jmenuje komisi pro posouzení žádostí o dotaci v oblasti sportu. 

2.   Komise posoudí žádosti o dotaci v oblasti sportu a u každé žádosti stanoví, zda a v jaké 
výši doporučuje poskytnout žadateli dotaci na podporu sportovní činnosti. 

 

VI.  Schválení návrhu příslušné komise Rady MČ P1 a uzavření smlouvy o 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

1.    Členové Rady MČ P1 vyhodnotí výsledky posouzení žádostí dotační komisí a případně je 

upraví.  

2.   Jan Krejčí, MBA, člen Rady MČ P1 pro oblast sportu, předloží konečný návrh na 

poskytnutí dotací v oblasti sportu jednotlivým žadatelům ke schválení Radě MČ P1 a 

následně Zastupitelstvu MČ P1. 

3.   Schválením výsledků výběrového řízení Zastupitelstvem MČ P1 výběrové řízení končí. 

Oddělení sportu MČ P1 vyrozumí všechny žadatele o výsledku výběrového řízení a to 

nejpozději do 10 dnů po jeho skončení. 

4.   Jednotlivé smlouvy budou zpracovány dle  vzoru schváleného Radou MČ P1. 

 

VIII.  Průběh a vyhodnocení dotací 

1.   Organizace, s níž byla smlouva uzavřena, je povinna předložit oddělení sportu MČ P1 

závěrečnou zprávu společně s vyúčtováním poskytnutých finančních neinvestičních 

prostředků na předepsaném formuláři, a to nejpozději do 31. 1. 2017. 

2.   Oddělení sportu MČ P1 vyhodnotí celkový průběh dotačního řízení v oblasti sportu za 

příslušný kalendářní rok. Pokud bude zjištěno, že prostředky byly použity v rozporu s účelem 

jejich poskytnutí, předá zároveň vedoucímu Oddělení právního, kontroly a stížností Úřadu 

MČ P1 podklady k posouzení a případnému vymáhání.    

3.   Kompletní složka dotace v oblasti sportu, obsahující v jednom vyhotovení originál 

žádosti, jeden stejnopis smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku 

a závěrečnou zprávu s vyúčtováním, bude následně uložena na oddělení sportu. 

 


