
VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  

I. Číslo: 1/2016 

II. Vyhlášeno:  01. 10. 2016 na dobu neurčitou 

III. Název: Dotace Městské části Praha 6 na podporu péče o děti do 3 let věku 

IV. Oblast: zdravotnictví 

V. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

Dotace může být použita na úhradu pobytu dítěte do 3 let věku v předškolním 

zařízení dle níže uvedených kritérií. 

VI. Důvody podpory stanoveného účelu 

Podpora předškolní výchovy dětí do 3 let v zařízeních, které jsou specializované 

na tuto péči. Dotace je určena pro rodiče, jejichž děti z různých důvodů navštěvují 

jesle nebo podobné zařízení. 

VII. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 

Celkový objem peněžních prostředků na tuto dotaci činí na kalendářní rok cca  

50 tis. Kč (dle odůvodněné potřeby může být částka navýšena). 

 

VIII. Kritéria pro stanovení dotace 

Výše dotace  
 

MČ Praha 6 může poskytnout na 1 dítě do 3 let věku maximální příspěvek          
6.000 Kč/měsíc. Výše dotace závisí na sociálních a finančních poměrech rodiny. 
 
a) úplná rodina: 

 
5.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 3násobek ŽM rodiny 
3.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 4násobek ŽM rodiny 
 
b) neúplná rodina (osamělý rodič): 

 
6.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 3,5násobek ŽM rodiny 
4.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 4násobek ŽM rodiny 
 

 
IX. Okruh způsobilých žadatelů 

Žádost o dotaci na úhradu pobytu dítěte v předškolním zařízení si může podat 

rodina nebo osamělý rodič, který: 

 je občanem ČR 

 má trvalý pobyt na území MČ Praha 6 v době podání žádosti minimálně    

6 měsíců (včetně nezletilého dítěte), resp. nikoliv MČ Praha - Lysolaje, 

MČ Praha – Nebušice, MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha – 

Suchdol a MČ Praha 17 – Řepy. 

 oba rodiče nebo osamělý rodič pracují v trvalém pracovním poměru nebo 

jako OSVČ 

 dává své dítě do předškolního zařízení k denní docházce (s výjimkou 

nemoci) a důvodu zvlášť hodného zřetele (zkrácený pracovní úvazek 

rodiče) 

 

 



X. Lhůta pro podání žádosti 

Žádost se podává vždy na začátku kalendářního čtvrtletí, za něž je příspěvek 

poskytován a dokládá se příjem z předchozího čtvrtletí. Žádost musí být 

podepsána. Může být doručena buď v písemné formě nebo naskenováním 

žádosti s vlastnoručním podpisem na e-mailovou adresu: mticha@praha6.cz. 

Před podáním žádosti na další čtvrtletí musí být pracovnici OSV Michale Tiché 

předložen výkaz docházky dítěte do zařízení za předchozí kalendářní čtvrtletí, 

(pokud v něm bylo žádáno), aby mohla být provedena kontrola účelnosti využití 

poskytnutého příspěvku. 

 

XI. Kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádost musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, datum narození dítěte 

 jméno, příjmení, podpis, datum narození, trvalý pobyt rodiče (žadatele) i 

dítěte, na které si žádá  

 informace o předškolním zařízení, které bude dítě navštěvovat – tj. název 

zařízení, sídlo, IČO, kontakt, bankovní spojení 

 za jaké období je příspěvek požadován 

 při podání žádosti o poskytnutí prvního příspěvku konkrétnímu zařízení, 
musí být také doložena jeho oprávněnost k provozování tohoto zařízení. 

K žádosti je dále nutné doložit: 

 OP žadatele 

 rodné listy dětí 

 příjmy rodičů nebo osamělého rodiče za předchozí kalendářní čtvrtletí, 
včetně vyplacených sociálních dávek 

 pokud je rodič samoživitel – rozhodnutí soudu o úpravě poměrů 
k nezletilým dětem s vyznačením právní moci 

 

XII. Podmínky pro poskytnutí dotace, způsob vyřizování a lhůta pro rozhodnutí 

o žádosti 

a) žádost vyřizuje odbor sociálních věcí (dále jen „OSV“) Úřadu městské části 
Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, který na základě předložené žádosti 
vypočítá výši dotace na konkrétní dítě 

b) následně „OSV“ předloží návrh na nejbližším zasedání Radě městské části 
Praha 6 k odsouhlasení; 

c) po odsouhlasení dotace  „OSV“ předloží návrh smlouvy na právní odbor; 
d) po uzavření smlouvy „OSV“ poukáže dotaci na účet příslušného předškolního 

zařízení. 
 

 
XIII. Režim dotace 
a) Dotace bude poskytnuta podle pravidel veřejné podpory. 
b) Na poskytnutí této dotace není právní nárok.  
c) Rozhodující slovo ve věci poskytnutí či neposkytnutí dotace má Rada městské části 

Praha 6. 
 
 
Toto dotační řízení bylo schváleno Usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1646/16       

ze dne 21.09.2016. 

Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV 

mailto:mticha@praha6.cz

