Pravidla městské části Praha 7 pro poskytnutí příspěvku
v programu „Kroužek pro každé dítě“ pro 2. pololetí školního roku 2018/2019
SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
č. …… /19-R Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ č. 9, ZE DNE 15. 2. 2019
(dále jen „Pravidla“)

I.

Úvodní ustanovení
1. Příspěvek městské části Praha 7 na volnočasové aktivity dětí ze sociálně potřebných rodin je
účelové poskytnutí finančních prostředků žadatelům z rozpočtu městské části Praha 7.
2. Příspěvek se poskytuje na základě posouzení podané žádosti
Podání žádosti
Žádost je možné podat datovou zprávou, osobně prostřednictvím podatelny, dveře č. 17 v přízemí
Úřadu MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00, Praha 7, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb a e-mailem na adresu brazovah@praha7.cz

II.

III.

Termín podání žádosti

Žádost je možné podat do 31. 3. 2019.
Rozhodujícím při podání a následném posouzení žádosti je datum na razítku podatelny, které nesmí
být mladší, než je stanovené datum podání žádosti. V případě podání prostřednictvím pošty
rozhoduje rovněž datum na razítku o přijetí dokumentů podatelnou Úřadu MČ Praha 7, které nesmí
být mladší, než je stanovený termín pro podání žádosti.
IV.

Termín čerpání finančních prostředků
 Finanční prostředky se budou na základě řádného a úplného dodání všech podkladů zasílat na
účet žadatele, tedy zákonného zástupce dítěte, popřípadě na účet provozovatele zájmového
kroužku, pokud ještě nebyl zaplacen, a to průběžně.
 Termín připsání příspěvku na účet je do 30 dnů od podání žádosti, tedy data, kdy byla žádost
skutečně doručena poskytovateli příspěvku, viz bod III.

Kontaktní osoby pro konzultace
Kontaktní osobou pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je Helena Brázová, e-mail:
brazovah@praha7.cz, tel. č.: 220 144 067.

V.

Provozní doba – úřední hodiny:
 pondělí a středa
 úterý a čtvrtek
VI.

1.

7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
7.30 – 11.30 12.30 – 15.00 (po dohodě)

Účel příspěvku
Účelem příspěvku je umožnit finanční podporu dětí ze sociálně slabších a potřebných rodin
Prahy 7.

2.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7
na tuto akci městské části Praha 7 pro školní rok 2018/2019 činí celkem 200.000 Kč a bude
hrazena z ORJ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

3.

Žádosti o příspěvek budou posuzovány dle formální a věcné správnosti
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Žadatel
Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická osoba – zákonný zástupce dítěte.

VII.

Vyhotovení žádosti
Žádosti o dotaci se vyhotovují v písemné podobě při podání osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7,
či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo emailem dle odst. II – Podání žádosti.

VIII.

IX.

Žádost musí obsahovat
a) kompletně vyplněnou žádost - Potvrzení
b) povinné přílohy
- čestné prohlášení
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- nabídka odběru novinek
- v případě zařazení důvodu podání žádosti dle bodu 6) Čestného prohlášení i vypsání
důvodů

X.

Závěrečná ustanovení
 Opravy a úpravy žádostí jsou možné na základě konzultace s vyhlašovatelem a jsou přípustné
pouze do konce termínu pro podání žádostí.


Všechny podané žádosti včetně příloh se archivují a žadatelům nevracejí.



V případě, že žadatel zmešká lhůtu pro podání žádosti, nebude žádost poskytovatelem
přijata a zařazena do dotačního řízení.



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



Na příspěvek nevzniká žádný právní nárok.



V případě neodůvodněné neomluvené docházky na zájmový kroužek může být již
vyplacená poměrná částka vymáhána právními prostředky.
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