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Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2019  
pro poskytování programových dotací 

 

Městská část Praha-Libuš 
IČ:   00231142 
DIČ:   CZ 00231142 
Sídlo:  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš 
Číslo účtu: 27-2000707339/0800 
Vedený u:  Česká spořitelna a.s. 
Zastoupená:  Mgr. Jiří Koubkem, starostou MČ Praha-Libuš 
(dále jen MČ Praha-Libuš) 

tímto vyhlašuje pravidla a výzvu k podání žádostí o dotaci na rok 2019 v rámci Dotačního programu městské části 
Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování programových dotací (dále jen Program). 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Dotace městské části Praha-Libuš je účelové poskytnutí finančních prostředků žadatelům (dále jen „dotace“) 
na kulturní, sportovní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost z rozpočtu městské části Praha-
Libuš v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ Praha-Libuš schváleného Zastupitelstvem MČ Praha-
Libuš na příslušný kalendářní rok a je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dotace se poskytuje na základě posouzení jednotlivých žádostí podaných městské části Praha-Libuš v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Dotační programy: 
oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, 
oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, 
oblast č. 3: Program v sociální oblasti, 
oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže), 

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích. 

4. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha-Libuš v rámci 
dotačního řízení v roce 2019 činí celkem 1 080 000,- Kč. Finanční prostředky pro jednotlivé oblasti jsou 
rozděleny takto: 
oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21: 60 000,- Kč,  
oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 370 000,- Kč, 
oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 60 000,- Kč, 
oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže):   
440 000,- Kč, 
oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených   
školských příspěvkových organizacích: 150 000,- Kč.  

5. Finanční podpora je poskytována z vlastních prostředků rozpočtu MČ Praha-Libuš s tím, že byla zapojena 
i účelová neinvestiční dotace poskytnutá hl. m. Prahou z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných technických herních zařízení.  
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II. Harmonogram dotačního řízení 

1. Důležité termíny: 
Dotační období:       1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Vyhlášení programu a současně výzvy pro podání žádosti o dotace dnem zveřejnění, nejdéle:  
do 31. 1. 2019,  

a to po dobu nejméně 90+2 dny od data zveřejnění. 

Lhůta pro podání žádosti o dotace:                11. 3. 2019 – 25. 3. 2019 do 17:00 hodin.  

Rozhodující pro posouzení dodržení vyhlášeného termínu ukončení předkládání žádostí je datum doručení 
žádosti do podatelny ÚMČ Praha-Libuš. 

Rozhodnutí o poskytnutých dotací a zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce a internetových 
stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději:  do 30. 4. 2019, a to po dobu nejméně 90+2 dny od data 
zveřejnění. 

Uzavírání a zveřejnění veřejnoprávních smluv:  do 30. 6. 2019  

Vyúčtování dotace:  do 31. 1. 2020 
Nevyčerpaná část dotace v rámci projektů se vrací na účet poskytovatele: do 15 dnů od odevzdání vyúčtování 
projektů. 
Zaslané projekty se žadatelům nevracejí. 

2. Kontakt pro konzultace před podáním žádostí: odbor Správní a školství, e-mail - spravni@praha-libus.cz, 
pí Renata Sobíšková, tel. -244 021 423, Ing. Šárka Fruncová Vlčková - 731 610 451. 

3. Podrobnější informace o pravidlech a konzultace k přípravě a realizaci projektu lze na odboru Správním 
a školství ÚMČ Praha-Libuš, (e-mail spravni@praha-libus.cz adresa: ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, 142 00 
Praha 4 – Libuš, telefon, 244 021 421,422,423, 731 610 451).  

Konzultační středisko poskytuje informace v návštěvních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 11.30 hod. 
a od 13.00 do 17.00 hod. a to nejpozději do tří pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí. 

III. Účel poskytování programových dotací 

1. Dotace jsou určeny na oblasti s níže uvedenou specifikací: 

oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21: 
Účelem projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 je podpora veřejně prospěšných jednorázových 
aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi 
udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména: 
- Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotnické organizace /WHO/, 
- Agenda 21, dokument OSN, 
- Aténská deklarace Zdravých měst Evropy, 
- Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument vlády ČR, 
- aktivity celostátně propagované Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 

Oblasti podpořené v tomto projektu jsou zejména: 
- celkový rozvoj městské části, 
- zdravý životní styl, sportovní aktivity, prorodinné aktivity, mezigenerační programy, 
- ekologie, životní prostředí, 
- kultura, informovanost, osvěta, 
- prevence kriminality a užívání návykových látek. 

Poskytnutá dotace může pokrýt až 100 % rozpočtu předloženého projektu/ projektů. Dotace je určena 
k financování běžných výdajů souvisejících s realizací předloženého projektu / projektů.  
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oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 
Podpora kulturně-společenského a sportovního života a výraznější prezentace městské části Praha-Libuš 
v regionálním, celopražském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho 
obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem. 

Týká se různých sportovních a společenských aktivit i jednorázových, zaměřených především na práci s dětmi 
a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, 
vlastivědných a historických zajímavostí městské části a jejího nejbližšího okolí. 

Poskytnutá dotace může pokrýt až 100 % rozpočtu předloženého projektu/ projektů a může podpořit v rámci 
projektu i běžnou činnost žadatelů. Dotace je určena k financování běžných výdajů souvisejících s realizací 
předloženého projektu / projektů v rámci projektu i s běžnou činností žadatelů.  

oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
Podpora sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš. Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností 
podle zákona o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče a služby 
sociální prevence.  

V této oblasti je cílem MČ finančně podpořit poskytovatele sociálních služeb s cílem zajistit zkvalitnění 
a rozšíření nabídky sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš. Je proto určena pro subjekty, které poskytují 
nebo budou poskytovat sociální služby na území městské části Praha-Libuš nebo pro její obyvatele a jsou 
pro tyto obyvatele potřebné. 

Poskytnutá dotace je součástí vícezdrojového financování sociální služby. Dotace je určena k financování 
je určena výlučně poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních 
služeb v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, 
tj. neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.  

oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže):  
Podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími 
veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha-Libuš, které zajišťují dlouhodobě organizovanou 
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2019. 

Poskytnutá dotace může pokrýt až 100 % rozpočtu předložené žádosti. Dotace je určena k financování 
běžných výdajů souvisejících s realizací běžného provozu a s tím souvisejícími neinvestičními náklady.  

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích: 

V rámci nové dotační oblasti č. 5 je možné, aby městská část přispěla všem mateřským a základním školám, 
jichž je zřizovatelem, na aktivity zaměřené na děti/žáky je navštěvující na aktivity preventivního charakteru, 
na které školy žádají z příslušného dotačního programu dotaci hl. m. Prahy. Jedná se o příspěvek 
na dofinancování těchto aktivit od roku 2020 s podmínkou podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na rok 2020 
ve 2. pololetí roku 2019. Na základě metodických doporučení je podporováno včasné zahájení prevence 
rizikových jevů a všech forem šikany již v době docházky dětí do MŠ.   

2. Důvody podpory stanoveného účelu: 
- zlepšení kvality života a zdraví v městské části Praha-Libuš včetně úsilí o aktivnější životní postoj jeho 

obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem, 
- zajištění dostupnosti sociálních služeb na území městské části Praha-Libuš a služeb potřebných 

pro obyvatele MČ Praha-Libuš, 
- zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením,  
- zlepšení dostupnosti a kvality organizovaného registrovaného sportu v rámci sportovních klubů 

na MČ Praha-Libuš a pro obyvatele MČ Praha-Libuš. 
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IV. Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Dotace jsou poskytovány výhradně pro stanovené účely. 

2. Na dotaci není právní nárok. Přidělení dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků 
pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019. 

3. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v žádosti 
a ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

4. Proti rozhodnutí o přidělení dotace se nelze odvolat. Proti rozhodnutí orgánu městské části lze využít institutu 
správní žaloby. 

5. Dotace jsou poskytovány výhradně na neinvestiční náklady související s realizací akcí či s činností žadatele. 

6. Dotační tituly nejsou poskytovány za účelem vytvoření zisku. 

7. Dotaci nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků 
přidělených MČ Praha-Libuš. 

8.  Dotaci nelze použít na: 
a) pořízení pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor a jejich technické zhodnocení (tzv. stavební 

investice) a jejich odpisy, 
b) pořízení hmotného majetku, kterými jsou s odkazem na ustanovení § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů 

především samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným 
technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické 
funkce delší než jeden rok, 

c) odpisy dlouhodobého majetku (dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba 
použitelnosti je delší než jeden rok), 

d) náklady na mzdy funkcionářů (např. na odměny statutárních orgánů právnických osob), 
e) stravné zaměstnanců a jízdné pro zaměstnance (kromě cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, cest souvisejících s realizací akce), 
f) školení a kurzy zaměstnanců, 
g) občerstvení s výjimkou např. pitného a stravovacího režimu pro mládež apod., 
h) dary s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí akce/projektu, 
i) náklady spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele realizovaných za účelem 

prodeje, 
j) DPH, v případě, že příjemce je plátcem (toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce), které 

vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním), 
k) úhradu leasingu, úvěru, 
l) pořizování telefonů, faxů, videokamer, fotoaparátů a IT zařízení, 
m) pokuty, penále a sankce 

n) na vzdělávání dospělých pedagogických pracovníků, které je možné hradit z prostředků MŠMT – platí 
pro oblast č. 5. 

9. Poskytnuté finanční prostředky lze použít pro hrazení přímých nákladů prokazatelně souvisejících s činností 
žadatele a s realizací podpořeného projektu. 

oblast č. 1 a 2: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, Program v oblasti 
kultury, sportu a volnočasových aktivit: 
Lze hradit především: 
- provozní náklady – materiálové (spotřební materiál, kancelářské potřeby, drobný dlouhodobý hmotný 

majetek (DDHM), ceny pro účastníky projektu, občerstvení (pohoštění)1, materiál na propagaci, ostatní 2) 
                                                           
1
  Na občerstvení (pohoštění) nelze žádat podporu MČ Praha-Libuš s výjimkou např. pitného 

a stravovacího režimu pro mládež apod. 
2
  Podrobně popište, pokud částka „Ostatní“ tvoří více než 30% rozpočtu. 
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- provozní náklady – nemateriálové (nájem prostor ev. techniky včetně úhrady provozních nákladů s tím 
spojených, poštovné, cestovné, propagace, poplatky za kurzy a semináře pro mládež / veřejnost, licenční 
poplatky, honoráře, fakturované služby, ostatní 2) 

- osobní náklady – mzdové (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr u přímých pracovníků 
projektu 3 - dohody o provedení práce – DPP, dohody o pracovní činnosti – DPČ, včetně odvodů 
zaměstnavatele) 

oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
Lze hradit především: 
- provozní náklady – materiálové (v souladu s poskytováním základních činností dle konkrétních druhů 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), 
- provozní náklady – nemateriálové (energie, opravy a udržování, telefony, nájemné, školení aj.), 
- osobní náklady – mzdové (hrubé mzdy, DPP, DPČ a odvody na sociální a zdravotní pojištění). 

oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže):   
Lze hradit především: 
- dotaci na provoz a s ním spojené provozní náklady, a to pouze u činnosti nestátních neziskových 

organizací působících na území městské části či pro obyvatele městské části na území hl. m. Prahy 
zajišťující pro obyvatele MČ Praha-Libuš dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže 
registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích pro rok 2019. 

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích: 

Lze hradit především: 
- příspěvek k dotaci hl. m. Prahy na financování aktivit v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných 

závislostí a šikany ve zřízených školských příspěvkových organizacích městské části.  
10. Maximální výše dotace na jeden projekt a maximální počet projektů: 

oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21: 
Každý jednotlivý žadatel může získat dotaci do maximální výše 20.000,-Kč (slovy dvacet-tisíc-korun-českých), 
přičemž jeden žadatel může předložit nejvýše 2 projekty.  

oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 
Každý jednotlivý žadatel může získat dotaci do maximální výše 60.000,-Kč (slovy šedesát-tisíc-korun-českých). 

oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
Každý jednotlivý žadatel může získat dotaci do maximální výše svého požadavku (nejvýše v maximální výši 
celkové alokace), minimálně však ve výši 10.000,- Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých). Dotace je přísně 
účelová, je poskytována na konkrétní sociální službu specifikovanou ve formuláři žádosti s vymezením názvu 
a popisu.  

oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže): 
Každý jednotlivý žadatel může získat dotaci do maximální výše 150 000,-Kč (slovy jedno-sto-padesát-tisíc-
korun-českých), přičemž jeden žadatel může předložit nejvýše 1 projekt. Výše dotace zohledňuje počet dětí 
a mládeže do věku 18 let s bydlištěm na MČ Praha-Libuš v klubech a oddílech, sídlo tělovýchovného 
či sportovního zařízení na území MČ Praha-Libuš či na území hl. m. Prahy, pravidelná činnost ve vlastním nebo 
pronajatém zařízení na území MČ Praha-Libuš či na území hl. m. Prahy. 

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích: 

Každý jednotlivý žadatel může získat dotaci do maximální výše rovné násobku průměrné výši příspěvku 
na jedno dítě/žáka 120,- Kč a předpokládaného počtu dětí/žáků zapojených do aktivity v daném kalendářním 
roce (slovy jedno-sto-dvacet-korun-českých), přičemž jeden žadatel může předložit nejvýše 1 projekt. Výše 
dotace zohledňuje počet zapojených dětí a žáků. 

11. Dotace nebude přidělena žadateli, který ke dni podání této žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Praha-Libuš:  

                                                           
3
   Dohoda o provedení práce (DPP), Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), včetně odvodů zaměstnavatele. 
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- je dlužníkem MČ Praha-Libuš nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel zřizovatelem. 
- je úpadcem ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
- je osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci. 
- je osobou, která má postavení účastníka soudní řízení nebo vedlejšího účastníka soudní řízení, v nichž 

by MČ Praha-Libuš měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího účastníka řízení. 
- je žadatelem, jehož členové statutárního orgánu nebo výkonného výboru jsou členy statutárního orgánu 

nebo výkonného výboru právnických osob, které mají postavení účastníka soudního řízení nebo vedlejšího 
účastníka soudního řízení, v nichž by MČ Praha-Libuš měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího 
účastníka řízení. 

- je osobou, se kterou ÚMČ Praha-Libuš vede správní řízení o udělení pokuty. 

12. Okruh způsobilých žadatelů:  

oblast č. 1 a 2: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, Program v oblasti 
kultury, sportu a volnočasových aktivit: 
Oprávněnými žadatelé jsou sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, 
zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby sídlící nebo působící na území 
městské části Praha-Libuš, případně usilující o získání dotace na akce určené obyvatelům městské části 
Praha-Libuš, či na akce, které mají přímý vztah k městské části Praha-Libuš a splňují všechny zákonem 
předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti. Dále organizace zřízené městskou částí Praha-Libuš 
mohou žádat o dotace pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti 
nebo se jedná o akce mimořádného významu pro městskou část Praha-Libuš.  

oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a poskytují či budou poskytovat sociální služby obyvatelům městské části Praha-Libuš. 

oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže): 
Podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími 
veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha-Libuš či pro obyvatele MČ Praha-Libuš na území hl. 
m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých 
sportovních organizacích v roce 2019.  

Poznámka: V oblasti č. 4 nejsou oprávněnými žadateli fyzické osoby a fyzické osoby podnikající. Na podporu 
sportovních aktivit organizovaných fyzickými osobami a fyzickými osoby podnikajícími je možné požádat 
v rámci oblasti č. 2.    

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích: 

Oprávněnými žadateli jsou městskou částí Praha-Libuš zřízené školské příspěvkové organizace, tj. mateřské 
a základní školy.  

V. Podání a příjem žádosti 

1. Žádosti o podporu se podávají na předepsaném formuláři o poskytnutí. Žádost o dotaci musí obsahovat jeden 
formulář „část A“, takový počet formulářů „část B“, kolik projektů je v žádosti podáváno a povinné přílohy 
včetně formuláře „část C“. Žadatel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti 
a jejích přílohách, včetně toho, že je podaná elektronická verze formuláře shodná s podanou listinnou verzí. 
Část A:  Identifikace žadatele (pro právnické i fyzické osoby) 
Část B:  Informace o projektu (pokud žádost obsahuje více projektů, bude „část B“  

přiložena v počtu odpovídajícím počtu projektů, budou přiloženy povinné přílohy)  
Část C:   Čestné prohlášení a souhlasy žadatele 
Část D:   Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
Část E:   Formulář pro vyúčtování dotace na projekt 
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2. Žádost o dotaci musí být povinně předložena v listinné a elektronické podobě, nebo v elektronické podobě 
s elektronickým podpisem, a to jako komplet formulářů A, B a C včetně všech povinných příloh: 
- 1 x vyhotovení v listinné podobě na předepsaném formuláři na adresu MČ Praha-Libuš, nebo elektronicky 

prostřednictvím datové schránky s platným elektronickým podpisem a 
- 1 x vyhotovení zaslané elektronicky na adresu odboru Správního a školství - spravni@praha-libus.cz. 
Listinné žádosti se doručují poštou nebo do podatelny Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 
Praha 4 – Libuš v zalepené obálce viditelně označené nápisem DOTAČNÍ PROGRAM 2019, a to do termínu 
ukončení předkládání žádostí vyhlášeného ZMČ. Elektronicky do datové schránky se doručují žádosti 
na ID schránka: u8xaktr. Elektronické vyhotovení žádosti o dotaci se zasílá na e-mail odboru Správního 
a školství: spravni@praha-libus.cz. 

3. Po přijetí žádostí Komise pro otevírání obálek zajistí otevření obálek a přípravu seznamu podaných žádostí 
do jednotlivých programů. Poté předá veškeré přijaté žádosti o dotace k práci Komisím pro hodnocení 
projektů v jednotlivých oblastech, a to nejdéle ve lhůtě 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. O svém 
postupu vytvoří komise zápis z otevírání obálek, který předá poskytovateli dotace a v kopii Dotačním komisím.   

4. Projekty, které nebudou splňovat všechny pravidla Programu a výzvy, budou vyřazeny. 

5. Podaná žádost o dotaci včetně příloh se žadateli po skončení řízení nevrací. 

V. Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Hodnocení žádostí: 

oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21: 
Hodnocení žádostí provádí Komise pro hodnocení projektů - v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní  

Agenda 21 a v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže). 

oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 

Hodnocení žádostí provádí Komise pro hodnocení projektů - v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.  

oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
Hodnocení žádostí provádí Komise pro hodnocení projektů - v sociální oblasti. 

oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže): 
Hodnocení žádostí provádí Komise pro hodnocení projektů - v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní  

Agenda 21 a v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže). 

oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence užívání drog, alkoholu a jiných závislostí a šikany ve zřízených 
školských příspěvkových organizacích: 

Hodnocení žádostí provádí Komise pro hodnocení projektů - v sociální oblasti. 

2. Hodnotitelé jednotlivých oblastí připraví soupis přijatých žádostí, doporučení výše poskytnutých podpor 
a o své činnosti vyhotoví zápis ze svého jednání. Přijaté žádosti budou hodnoceny jak z pohledu formální 
správnosti (dle souladu s podmínkami dotace), tak dle kvality zpracování jednotlivých projektů. 

3. Žadatelům, kteří předloží z formálního hlediska neúplný projekt, bude hodnotiteli poskytnuta lhůta 
3 pracovních dnů na jeho doplnění. Úpravy obsahu a rozpočtu projektu nejsou po konci lhůty pro podání 
žádosti přípustné. 

4. Neúplné žádosti a projekty se závažnými formálními nedostatky, nesplňující vyhlášené podmínky nebo 
doručené po uplynutí termínu pro předložení žádostí, budou z dalšího posuzování vyřazeny. 

5. Hodnotitelé provedou vyhodnocení kvality podaných projektů dle níže uvedených kritérií, a to u projektů, 
které splnili veškerá formální kritéria: 
a) zpracování žádosti, 
b) přínos a potřebnost projektu pro MČ Praha-Libuš, 
c) oslovená cílová skupina (počet a skladba obyvatel MČ Praha-Libuš, kterým je projekt určen), 
d) serióznost žadatele (zkušenosti s realizátorem projektu v předchozích obdobích), 

mailto:spravni@praha-libus.cz
mailto:spravni@praha-libus.cz
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e) rozpočet projektu (výše finanční spoluúčasti žadatele, výše finanční spoluúčasti jiných obecních, krajských 
a ústředních orgánů a nestátních subjektů, výše finančních prostředků schválených na dotace v rozpočtu 
MČ Praha-Libuš a přiměřenosti požadovaných finančních prostředků ze strany žadatele projektu). 

6. Soupis vyhodnocených žádostí s návrhem výše dotace, jež má být poskytnuta, předloží zástupci jednotlivých 
hodnotících komisí s Protokolem vyhodnocení projektů k projednání v orgánech MČ Praha-Libuš. 

7. Výsledky dotačního řízení po rozhodnutí orgánů MČ Praha-Libuš budou zveřejněny na úřední desce MČ Praha-
Libuš a na informačním serveru www.praha-libus.cz.  

8. Všichni žadatelé budou o výsledku dotačního řízení vyrozuměni do 15 dnů od rozhodnutí o přidělení dotací 
e-mailem (pokud ho uvedli), prostřednictvím pošty či prostřednictvím datové schránky. 

9. Dotace jsou účelově vázány a budou úspěšnému žadateli poskytnuty až po uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace uzavřené ve smyslu § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).  Převod finančních 
prostředků se provádí na účet příjemce dotace uvedený ve Smlouvě.    

10. Úspěšní žadatelé budou vyzváni písemně (e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím 
pošty) k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha „část D“). 

11. Podpisem veřejnoprávní smlouvy se příjemce dotace mimo jiné zaváže: 
- dodržet účel čerpání dotace a strukturu podaného rozpočtu v žádosti o dotaci, 
- účtovat dotaci a její čerpání prokazatelně a odděleně, primární účetní doklady je nutné mít označené 

viditelně a neoddělitelně nápisem „Dotace MČ Praha-Libuš 2019“, 
- neposkytnout dotaci jiným subjektům, nebude-li se jednat o úhradu přímo spojenou s realizací projektu, 
- zajistit vyúčtování dotace ve stanoveném termínu a formě (příloha „část E“), 
- vrátit nevyčerpané, neoprávněně použité či zadržené finanční prostředky, 
- umožnit kontrolu čerpání dotace pověřenými pracovníky ÚMČ Praha-Libuš,  
- poskytnout v dostatečném předstihu pozvání a propagační materiály k projektu ÚMČ Praha-Libuš, 

a to elektronicky na e-mail: spravni@praha-libus.cz, za účelem propagace (časopis U nás, internetové 
stránky MČ Praha-Libuš, facebook MČ Praha-Libuš, kalendář akcí a vývěsky ÚMČ Praha-Libuš). 

12. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků bude považováno za porušení 
rozpočtové kázně podle ustanovení § 22, odst. 2 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Dotace nelze poskytnout, pokud nejsou vypořádány pohledávky poskytovatele dotace vůči žadateli 
za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. Dotace nelze udělit žadatelům v případě nevyřešeného 
vyúčtování či vypořádání jakýchkoliv finančních prostředků poskytnutých MČ Praha-Libuš.  

14. Použití dotace podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s poskytnutou dotací, tj. s veřejnými prostředky. 
Žadatel bude smlouvou zavázán, že vytvoří poskytovateli podmínky k provedení této kontroly v souladu 
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytne k tomuto účelu veškerou potřebnou 
dokumentaci včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to kdykoliv po dobu trvání 
projektu, na který je poskytnuta dotace a dále po dobu 5 let od konečné realizace celého projektu, po kterou 
je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, uchovávat účetní doklady a záznamy. 

15. V případě, že příjemce dotace zveřejní jakékoli zprávy o průběhu nebo výsledku akce, na kterou mu byly 
poskytnuty dotační prostředky MČ Praha-Libuš, či vydá jakékoli tiskoviny, má povinnost zajistit, že bude 
na těchto uvedeno: „.............................. (název akce) .................. je realizován/a za finanční podpory městské 
části Praha-Libuš“ a použít logo MČ Praha-Libuš určené pro použití na plakátech a pro další publicitu, tj. logo 
s nápisem MČ Praha-Libuš na levé straně ve vodorovném rámečku, které na požádání žadatelé získají 
na ÚMČ Praha-Libuš na kontaktu: spravni@praha-libus.cz . 

16. Přidělení dotace zakládá příjemci povinnost uvádět v propagačních materiálech a stejně tak i při vlastní 
realizaci projektu MČ Praha-Libuš jako poskytovatele dotace s uvedením loga MČ. Podpisem veřejnoprávní 
smlouvy městská část uděluje příjemci souhlas s užitím loga městské části Praha-Libuš určeného pro veřejnou 

http://www.praha-libus.cz/
mailto:spravni@praha-libus.cz
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publicitu aktivit realizovaných a podporovaných MČ Praha-Libuš, a to výlučně v souvislosti s akcí / aktivitou 
podpořenou v rámci dotačního řízení.  

17. Příjemce dotace se zavazuje zveřejnit krátkou textovou zprávou včetně fotodokumentace v časopisu U nás 
a kopii zprávy včetně fotodokumentace zaslat elektronicky poskytovateli dotace na email: spravni@praha-
libus.cz . 

18. Až do konečného rozhodnutí o přidělení dotace nejsou žadatelům poskytovány žádné dílčí informace. 

19. Výše přidělených dotací je závislá na výši finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha-Libuš. ÚMČ Praha-Libuš 
není povinna zdůvodňovat žadatelům rozhodnutí o nepřidělení dotace nebo výši přidělené finanční částky. 

20. V odůvodněných případech může příjemce dotace podat žádost o změnu účelu užití dotace písemnou formou, 
nejpozději však ve lhůtě 30 dnů před datem účinnosti změny. V žádosti se uvede důvod změny, nový účel užití 
a navrhované změny rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci. 

VI. Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 

1. Do termínu stanoveného ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) předloží 
příjemce vyplněný formulář „část E“ – Formulář pro vyúčtování dotace, včetně povinných příloh (závěrečná 
zpráva, kopie účetních dokladů s povinným označením viz článek V, odstavec 11, odrážka 2). Podává se včetně 
kopií daňových dokladů hrazených z dotace a závěrečné zprávy včetně fotodokumentace. V případě podání 
v listinné podobě se podává se v jednom tištěném vyhotovení s přílohami. Podává se prostřednictvím 
podatelny MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, Praha 4, 142 00, či elektronicky opatřené platným elektronickým 
podpisem prostřednictvím datové schránky MČ Praha-Libuš s ID schránky: u8xaktr  nejpozději v termínu 
uvedeném v článku II, bod 1 tohoto Programu). 

2. V případě, že příjemce dotace nepodá Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace dle bodu 1 tohoto článku 
nejpozději v termínu uvedeném v článku II, bod 1 tohoto Programu, neučiní-li tak ani v náhradní lhůtě 15 dnů 
od upozornění pracovníkem ÚMČ Praha-Libuš, je povinen nejdéle do 15 dnů následujících po marném 
uplynutí této náhradní lhůty, vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedeného 
ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace celou částku poskytnuté dotace.  

3. Závěrečná vyhodnocení předložená jednotlivými příjemci dotací vyhodnotí stejné komise jako v článku V, 
odstavec 1. Komise vyhotoví o kontrole vyúčtování a vypořádání dotací zápis, který předloží na vědomí 
orgánům MČ Praha-Libuš.  

4. Příjemce dotace je povinen provést vyúčtování do termínu uvedeného ve Smlouvě nejpozději v termínu 
uvedeném v článku II, bod 1 a předat ho osobně, prostřednictvím pošty, nebo zaslat prostřednictvím datové 
schránky (rozhodující je datum doručení) do podatelny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
ID schránky: u8xaktr.  

5. Nevyčerpané finanční prostředky nebo prostředky řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu musí 
příjemce vrátit bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Libuš nejpozději do patnácti dnů po předání 
vyúčtování. 

6. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nebo 
nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku 
nejpozději do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. 

7. V případě, že nastane situace, na základě které je příjemce dotace povinen vrátit celou dotaci, či její část, je 
další postup podrobně popsán ve vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je nedílnou součástí 
a přílohou tohoto Programu. Neučiní-li tak, bude poskytovatel vrácení celé částky, pocházející z veřejných 
prostředků, vymáhat prostředky možnými dle platných zákonů.       

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Vyhlášení Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2019 pro poskytování programových dotací 
bylo schváleno ZMČ Praha-Libuš usnesením č. 12/2019 ze dne 21. 1. 2019. 
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2. O uzavření veřejnoprávní smlouvy se žadatelem o dotaci v souladu s § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 12/2019 
ze dne 21. 1. 2019, rozhoduje příslušný orgán městské části v rozsahu své působnosti. 

3. V případě smluv nad 50.000 Kč: Podáním žádosti o dotaci žadatel výslovně souhlasí s uveřejněním uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), které zajišťuje městská část Praha-Libuš. 

4. Ad obchodní tajemství: Podáním žádosti o dotaci žadatel výslovně souhlasí s prohlášením, že skutečnosti 
uvedené v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a svým podpisem na žádosti o dotaci uděluje souhlas k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek dle platné legislativy. 

 

MČ Praha-Libuš dne: 30. 1. 2019 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš 
 
 

Seznam příloh: 

Část A: Identifikace žadatele (pro právnické i fyzické osoby) 

Část B: Informace o projektu (pokud žádost obsahuje více projektů, bude „část B“ přiložena v počtu    

              odpovídajícím počtu projektů) + Příloha části B: Vzor podrobného položkového rozpočtu (nezávazný) 

Část C: Čestné prohlášení a souhlasy žadatele 

Část D: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Část E: Formulář pro vyúčtování dotace na projekt 
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