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Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně
prospěšného programu na rok 2017
V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
schválenými usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády
č. 479 ze dne 19. června 2013 a č. 657 ze dne 6. srpna 2014 (dále jen „Zásady“),
v souladu s usnesením vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 Hlavní oblasti státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 (dále jen
„Hlavní oblasti dotační politiky“) a výzvou k podání nabídky na „Veřejně prospěšný
program pro rok 2017 v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně
rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru ČR“ (dále jen „Program“) ze dne 3. srpna 2016, Vás
tímto informuji o výsledku hodnocení.
Ve stanovené lhůtě pro podání žádosti o poskytnutí dotace byla přijata jedna
nabídka:
•

nabídka č. 1 - Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz
policistů a hasičů, z.s. (dále jen „UNITOP ČR“) přijata centrální podatelnou MV
dne 23. září 2015 s názvem projektu „Vytváření podmínek pro tělesnou
přípravu policistů a hasičů, střeleckou přípravu policistů a další sportovní a
rekreačně-pohybové aktivity policistů, hasičů a zaměstnanců ve sportovních
klubech sdružených v UNITOP ČR“.

Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen
„Komise“) posuzovala nabídku z hlediska splnění formálních náležitostí a podmínek
daných Zásadami, Hlavními oblastmi dotační politiky, vyhlášeným Programem a
následně provedla hodnocení nabídky dle kritérií stanovených vyhlášeným
Programem.

Na základě posouzení a hodnocení nabídky Komisí konstatuji, že Komise
doporučila nabídku projektu od UNITOP ČR k poskytnutí dotace. Přijatá nabídka
splnila všechny výše uvedené náležitosti a podmínky. Výše poskytnuté dotace bude
sdělena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu České republiky.
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