Zápis ze setkání nad
dotazy k dotačnímu programu MČ Praha-Libuš na rok 2017
V zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská č. p. 1 dne 26. Dubna 20117 od 17:00 hodin
do 18:30 hodin za přítomnosti zástupců Úřadu městské části Praha-Libuš Bc. Petra Borského
a Ing. Šárky Fruncové Vlčkové a zástupců potenciálních žadatelů. Akce byla předem zveřejněna
na webu a facebooku městské části.
Přítomní účastníci: viz Prezenční listina.
Program:
1. Dne 29. března 2017 Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo Dotační program MČ
Praha-Libuš pro rok 2017 a vyhlášení Výzvy k podání žádostí o dotaci. Výzva byla
zveřejněna dne 30. dubna. Lhůta pro podání žádostí o dotaci počíná běžet dnem
2. května a končí dnem 17. května přesně v 17:00 hodin. Rozhodující při všech
způsobech podání žádostí o dotaci (datovou schránkou, poštou, kurýrem či osobně)
je datum a čas přijetí na podatelně MČ Praha-Libuš.
2. Na setkání k dotačnímu programu Bc. Petr Borský představil důvody sloučení
4 původních způsobů, kterými byly přidělovány dotace v různých oblastech
v předchozích letech, a především nový jednotný dotační program obsahující všechny
4 původní oblasti. Při slučování bylo cílem administrativně zjednodušit podávání žádostí
o dotace a zachovat maximum původních parametrů, se kterými počítají tradiční
žadatelé, kteří již některé aktivity roku 2017 realizovali a v rámci programu mohou žádat
o zpětnou úhradu nákladů na ně.
3. Ing. Šárka Fruncová Vlčková představila formuláře k podání žádosti o dotace, způsob
jejich vyplnění, přikládání povinných a nepovinných příloh žádosti. Dále se podrobně
rozebíral způsob podávání žádosti skrze datovou schránku (elektronicky) i v tištěné
podobě, který musí být doplněn zaslání formulářů žádosti mailem (pro snazší práci
komisí).
4. Na setkání byly zodpovězeny i následující dotazy:
a) Je třeba dokládat stanovy v případě, že bude žádat Sbor dobrovolných hasičů?
Odpověď: Formulář žádosti o dotaci – část A na konci, Poznámky, Právnická osoba –
„Právnická osoba - spolek - dokládá: stanovy – dokládají se v případě, že není ve výpisu
ze spolkového rejstříku uveden statutární orgán a způsob jednání.“ Je dobré, aby si toto
žadatel předem sám ověřil, že požadované údaje lze dohledat ve veřejných ověřených
zdrojích.
b) Může být žádost, aby byla platná, podána prostřednictví datové schránky fyzické
osoby, nikoli právního subjektu, který je žadatelem, například prostřednictvím datové
schránky statutárního zástupce žadatele?
Odpověď: Zcela obecně platí, že právnická osoba může jednáním prostřednictvím svého
statutárního zástupce pověřit fyzickou osobu na základě plné moci. Platí to i pro podání
žádosti o dotaci.
Pokud je statutárním zástupcem právnické osoby a pověřenou fyzickou osobou táž
osoba, je třeba akt udělení plné moci chápat jako pověření z právnické osoby na fyzickou
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osobu. Originál plné moci je třeba přiložit k žádosti. Je-li pak celá žádost včetně plné
moci podávána prostřednictvím datové schránky, bylo na jednání dohodnuto pro rok
2017praxe, že o originál plné moci může být požádán žadatel jak ve fázi hodnocení
žádosti, tak ve fázi před podpisem smlouvy o přidělení dotace.
Jedná se o situaci, která by měla být pro následující roky podrobněji zohledněna
v Dotačním programu.
c) Pokud je žádán finanční příspěvek na nájem či energie hrazené žadatelem ať v rámci
jednorázové (i opakované) akce nebo na základě kontinuální smlouvy či přímo
vlastnictví nemovitosti, je nutné smluvní vztah k nemovitosti doložit kopií smlouvy
či jinak již v době podání žádosti o dotaci?
Odpověď: V době podání dotace žadatel v případě jednorázových aktivit může svůj
projekt teprve plánovat a vztah k nemovitosti může být pouze předjednán s tím,
že bude uzavřen až na základě přidělení dotace po kladném výsledku dotačního
řízení. Z toho důvodu postačuje smluvní vztah k nemovitosti jasně prokázat
až v rámci vyúčtování dotace, a to kopií smlouvy, příjmových dokladů či faktur.
Nebude-li toto příjemcem předloženo, bude před schválením vyúčtování požádán
příjemce o doložení kopie primárních účetních dokladů či u něj provedena finanční
kontrola čerpání dotace. Až na základě kladného výsledku kontroly bude schváleno
vyúčtování dotace. Pakliže by byla nalezena pochybení, či příjemce dotace
nekomunikoval, bude následovat v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace žádost
o vrácení dotace, případně nutné vymáhání.
d) Je třeba zajistit, aby žadatelé byli informováni o délce uchovávání jejich osobních
údajů, dávají-li k jejich uchovávání souhlas na části C formuláře pro podání žádostí
o dotaci?
Odpověď: Pro rok 2017 budou žadatelé o dotaci požádáni o podpis upraveného souhlasu
se zpracováním osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů bude pro následující roky zohledněno přímo
v Dotačním programu.
e) Kde žadatel zveřejňuje informace o prioritách realizace v oblasti místní Agendy 21?
Odpověď: Zacílení dotací v oblasti č. 1 Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice
a místní agenda 21 je souhrnně uvedeno v Dotačním programu MČ Praha-Libuš pro rok
2017, v článku III. Účel poskytování programových dotací, v odstavci 1, 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,
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- zdravý životní styl, sportovní aktivity, prorodinné aktivity, mezigenerační programy,
- ekologie, životní prostředí,
- kultura, informovanost, osvěta,
- prevence kriminality a užívání návykových látek.
V roce 2006 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš deklaraci k Projektu Zdravá Libuš
a Písnice. Na webu městské části je zveřejněna v sekci Městská část, Rozvoj městské
části, Komunitní plánování, pod odkazem Deklarace ZM (odkaz https://www.dataplan.info
/cz/praha-libus). Více informací o principech místní Agendy 21 je dostupných z veřejných
infomačních zdrojů.
f) Umožňuje-li dotační program v oblasti č. 1 podat dva projekty, jaká je maximální
částka každého z nich nebo obou dvou dohromady?
Odpověď: Dotační program MČ Praha-Libuš pro rok 2017, článek IV. Podmínky
pro poskytnutí a čerpání dotace, odstavec 10. Maximální výše dotace na jeden
projekt a maximální počet projektů, oblast č. 1 - „Každý jednotlivý žadatel může
získat dotaci do maximální výše 20.000,- Kč (slovy dvacet-tisíc-korun-českých),
přičemž jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty.“ Text Dotačního
programu je jednoznačný, za jednoho žadatele je možné žádat celkem maximálně
20.000,- Kč rozdělených do maximálně dvou projektů.

Zapsala: Ing. Šárka Fruncová Vlčková
Zveřejněno na webu a facebooku MČ Praha-Libuš.

3

