MINISTERSTVO VNITRA ČR
Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

Č.j.: MV-181105-41/OAM-2021

Vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Rozhodnutí

o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2022
č. 10/2022/IC OBCE
Příjemce dotace:

Městská část Praha 4

IČO:

00063584

Ulice:

Antala Staška 2059/80b

Město:

Praha 4 - Krč

Bankovní spojení:

94 – 1119011/0710 (Hlavní město Praha), 2000832359/0800
(Městská část Praha 4)
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
v roce 2022
Projekt „Žijeme společně na čtyřce 2022“ se zaměřuje na realizaci
komplexního souboru opatření na integraci cizinců cílících na
relevantní cílové skupiny integrace – cizince, majoritní společnost,
odbornou veřejnost (pedagogové). V navrhovaném projektu v rámci
integračních zaměření se rozhodli tentokrát více zaměřit na společné
aktivity, kde jsou hlavní cílovou skupinou děti či dospělí s odlišným
mateřským jazykem, ale především i další aktéři při procesu integrace.
Věří, že integrace je oboustranný proces, a proto se v navrhovaném
projektu snaží zapojit občany z řad široké veřejnosti.
Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky
č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace
cizinců – Ve vzájemném respektu.

Název programu:
Účelové určení dotace:

PSČ:

Název projektu:

Žijeme na čtyřce společně 2022

Poskytnutá částka:

1 534 042 Kč

Lhůta pro realizaci:

od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

140 46

Podmínky pro přidělení a použití dotace
Podmínky uvedené v bodech č. 3,4,5,6,9,10 se považují za závažné a jejich porušení bude
postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Podmínka uvedená v bodě č. 8 se považuje za méně závažnou a její porušení bude
postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. a) zákona č.
218/2000 Sb, a to na základě ustanovení ve výši 5 % z celkové částky dotace, přičemž však
odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než částka dotace vyplacená ke dni
porušení rozpočtové kázně.
1. Rozhodnutí je vydáno podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dotace bude poskytnuta jednorázovým převodem z účtu poskytovatele dle § 19 odst. 2
zákona č. 218/2000 Sb. na bankovní účet 94 – 1119011/0710 (Hlavní město Praha), který ji
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následně převede na účet 2000832359/0800 (Městská část Praha 4). Účelový znak pro
sledování poskytnuté dotace je 14007 - Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci
cizinců.
3. Příjemce zpracuje a nejpozději do 31. ledna 2023 předá odboru azylové a migrační politiky MV
závěrečnou zprávu o realizaci projektu shrnující poznatky z projektu (viz. Příloha 5 –
formulář), přílohu č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. a závěrečné vyúčtování. K tomuto
vyúčtování bude přiložena i finanční zpráva, která bude obsahovat závěrečný rozpočet
projektu s výdaji rozdělenými stejně jako ve schváleném přiloženém projektu (vedle každé
jednotlivé schválené položky musí být uvedeno její reálné čerpání a případný rozdíl) a dále
přehled z účetního programu příjemce dotace ukazující souhrnně příjmy a výdaje spojené
s projektem. Všechny výstupy z projektu musí být v případě potřeby k dispozici MV ČR pro
případné další šíření a využití.
4. Příjemce dotace je povinen čerpat finanční prostředky v souladu s položkovým rozpisem
rozpočtu projektu a popisem projektu, které jsou v příloze tohoto Rozhodnutí s výjimkou
toho, že v rámci aktivity č. 1 - Pojďte s MČ Praha 4 na výlet – aneb poznáváme se
navzájem v podprojektů č. 8 nemohou být realizovány v rámci projektu výjezdy do
zahraničí.
5. Při čerpání prostředků dotace je příjemce povinen respektovat strukturu, charakter a cíle
projektu a používat dotaci hospodárně, účelně a efektivně. Případné prostředky získané od
klientů musí být využity na financování projektu.
6. Finanční prostředky je možno použít v termínu nejpozději do 31. prosince 2022. Prostředky
jsou přísně zúčtovatelné. Prostředky, které nebudou v termínu spotřebovány, jsou předmětem
odvodu do státního rozpočtu.
7. Změna rozpisu jednotlivých položek dotace, poskytnutých na realizaci projektu, bude
povolována na základě písemné žádosti příjemce pouze výjimečně a v odůvodněných
případech. Příjemce dotace musí o změnu požádat nejpozději do 31. října 2022. V žádosti
musí být vždy uvedeno číslo jednací a číslo Rozhodnutí, název projektu, původní a nový
položkový rozpočet dotace, odůvodnění každé jednotlivé požadované změny, nově upravený
projekt a rozpočet (vše podepsané statutárním zástupcem) a případné přílohy. Nebudou
povolovány změny žádající přesun z materiálních a nemateriálních nákladů na mzdové
náklady (DPP, DPČ) a opačně. Povolení změny bude potvrzeno vydáním nového Rozhodnutí.
Celková poskytnutá dotace za kalendářní rok bude vyúčtována příjemcem podle posledního
vydaného Rozhodnutí.
8. O realizaci projektu musí být uvedena informace na internetových stránkách žadatele.
Všechny výstupy, propagační a informační materiály, kampaně, spoty atd. projektu před
zveřejněním podléhají schválení OAMP MV ČR. Tyto materiály budou obsahovat
informaci, že uvedená akce je pořádána v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně
2022“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, a bude
připojeno logo MV. Při veřejné prezentaci projektu musí být zmíněno financování ze
strany Ministerstva vnitra ČR. V případě veřejných produkcí musí být jasně a viditelně
umístěno i logo Ministerstva vnitra ČR. Po schválení OAMP MV ČR může být od těchto
povinnosti upuštěno (například z technických nebo jinak významných důvodů).
Vyúčtování dotace a kontrolní činnost
9. Příjemce dotace vypořádá přijatou dotaci podle vyhlášky ministerstva financí č. 367/2015 Sb.,
kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
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10. Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel,
mohou být vráceny prostřednictvím příslušných krajů nebo Magistrátu hl. m. Prahy
k 31. prosinci 2022, na následující bankovní účet ministerstva vnitra: 3605881/0710. Účet je
veden u ČNB a jako variabilní symbol se uvede číslo Rozhodnutí. Vrácení finančních
prostředků musí být doprovázeno písemným avízem zaslaným na odbor azylové a migrační
politiky. Pokud příjemce dotace zjistí v průběhu roku skutečnosti o nedočerpání prostředků
dotace do konce kalendářního roku, je povinen vrátit prostředky tak, aby byly v rámci
mezibankovního styku připsány (vráceny) na účet ministerstva vnitra ještě v roce daného
kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta.
11. Nevyčerpané peněžní prostředky, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel,
musí být vráceny prostřednictvím příslušných krajů nebo Magistrátu hl. m. Prahy
nejpozději k 25. únoru 2023 na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 60153605881/0710 vedený u ČNB (jako variabilní symbol se uvede číslo Rozhodnutí).
Vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno písemným oznámením
poskytovateli dotace. Při nedodržení uvedené povinnosti se postupuje podle § 44 zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
12. 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 jsou Ministerstvo
vnitra a jiné příslušné kontrolní orgány oprávněny kontrolovat hospodaření organizace
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této kontroly, zejména efektivní využití poskytnuté
dotace a dodržování podmínek stanovených v Rozhodnutí, včetně udělování sankcí
v případě, že bude zjištěno neoprávněné použití prostředků. Originály výdajových dokladů
musí být řádně uschovány i pro případ následných kontrol.
13. Pokud příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň podle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, musí o výsledku řízení s příslušným finančním úřadem povinně
informovat poskytovatele dotace.
Za organizační složku státu: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, IČO: 00007064
Datum:

Razítko a podpis:

4. března 2022
Mgr. Bc. Vít Rakušan
ministr vnitra
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