č.j.: 961/2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 259
ze dne 20.12.2016
Poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační programy 2016

Zastupitelstvo městské části

I.

bere na vědomí
1. doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3 ze dne 02.11.2016; zápis z
jednání
Výboru je přílohou č. 1 tohoto usnesení
1.1.

II.

schvaluje
1. poskytnutí/neposkytnutí individuálních dotací v souladu se Zásadami poskytování
dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 tak, jak je uvedeno v
příloze č. 2 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části
1.1. ukládá starostce: podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 5 z jednání Výboru pro dotační politiku
Zastupitelstva městské části Praha 3
Datum jednání:

02. 11. 2016

Místo jednání:

Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo náměstí 9/ 700
zasedací místnost č. 218

Začátek jednání:

17.30 hodin

Konec jednání:

18.25 hodin

Jednání řídila:

Šárka Jakoubková, členka výboru pověřena
řízením zasedání

Počet přítomných členů:

6, výbor je usnášeníschopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Helena Ganická
Ivan Holeček
Marek Korejs
Pavel Ambrož
Gabriela Pecićová
Šárka Jakoubková

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni: Tomáš Hrubý, Tomáš Kalivoda , Jan Brandejs
Hosté:
Počet stran:

3

Zapsala:

Jana Šimánková, tajemnice výboru

Ověřovatel zápisu:

Marek Korejs, člen výboru

Program jednání:
1. Schválení programu a ověřovatele a zapisovatele zápisu

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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2. Projednání žádostí o dotace mimo vyhlášené dotační programy
3. Propagace - dotace 2017
4. Různé
K jednotlivým bodům programu:
ad1) schválení programu a ověřovatele zápisu
1.1.
Jednání zahájila paní Šárka Jakoubková, členka výboru, pověřena řízením zasedání.
Předložila přítomným návrh výše uvedeného programu jednání k případným
připomínkám a schválení.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
nehlasovali: 0
Program jednání byl jednomyslně schválen.
1.2.
Jako ověřovatel byl navržen pan Marek Korejs.
Jako zapisovatelka byla navržena paní Jana Šimánková.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně schválen.
ad2) projednání žádostí o dotace mimo vyhlášené dotační programy
2.1.
Tajemnice výboru informovala jeho členy, že Odbor školství obdržel v období od
posledního zasedání celkem 3 žádosti o přidělení dotací mimo vyhlášené dotační
programy. Pro bližší seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí obdrželi členové
výboru mailem před vlastním zasedáním výboru dvě žádosti. Dále byla členům výboru
předána žádost, kterou OŠ obdržel v den zasedání výboru.
Přehled žadatelů:
a) Buči z.s., IČ 22896163; datum doručení na OŠ dne 26. 9. 2016
b) HL solutions s.r.o.; IČ 02058715; datum doručení na OŠ dne 6. 9. 2016
c) Ing. Petra Lorenzová; IČ 62392271; datum doručení na OŠ dne 2. 11. 2016
2.2.
K jednotlivým podaným žádostem proběhla krátká diskuse členů výboru, po které výbor
projednal jednotlivé žádosti.
a) Buči z.s. IČ 22896163
Požadovaná částka: 20 000 Kč
Účel dotace: pořízení technického majetku pro veřejně prospěšné práce (vysavače
na úklid spadaného listí)
Hlasování: pro: 1

zdržel se: 4

proti: 1

nehlasovali: 0

Výbor po projednání žádosti nedoporučuje projekt k dalšímu projednání a finanční
podpoře.
Odůvodnění: Jedná se o nákup technického vybavení v rámci zajištění veřejně
prospěšných prací. Výbor doporučuje žadateli řešit technické zajištění s Úřadem práce
Praha.
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b) HL solutions s.r.o.; IČ 02058715
Požadovaná částka: 360 000 Kč
Účel dotace: náklady spojené s organizací a realizací extrémního překážkového
závodu týmů i jednotlivců
Hlasování: pro: 0
zdržel se: 0
proti: 6
nehlasovali: 0
Výbor po projednání žádosti nedoporučuje projekt k dalšímu projednání a finanční
podpoře.
Odůvodnění: Projekt nesplňuje podmínky podle Zásad poskytování dotací, mimo
vyhlášené dotační programy městské časti Praha 3, kapitola IV., bod 1) Všeobecných
zásad pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká dotačním
programům vyhlášených v roce 2016.
c) Ing. Petra Lorenzová; IČ 62392271
Požadovaná částka: 60 000 Kč
Účel dotace: akutní výměna poškozených koberců v prostorách určených pro
tréninkovou činnost Kung – Fu školy Petry Lorenzové
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Odůvodnění: Výbor po projednání žádosti doporučuje projekt k dalšímu projednání
a finanční podpoře v plné výši s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí, mládeže a další
veřejnosti.
ad3) Propagace – dotace 2017
1.1.
Tajemnice informovala členy výboru o zasedání pracovního týmu k propagaci dotací,
které se konalo dne 7. 6. 2016. Informace doplnil pan Marek Korejs, člen pracovního
týmu pro propagaci.
Výbor vzal na vědomí, že většinu plánovaných aktivit v oblastech webové prezentace,
organizaci seminářů, manuálu a informačních mailů se povedlo splnit.
ad4) různé
Proběhla krátká neformální diskuse členů výboru nad řešenou problematikou.
Řídící výboru, paní Šárka Jakoubková, ukončila jednání v 18.25.

Zapsala tajemnice výboru:

Schválila členka výboru, pověřena jeho
řízením:

Jana Šimánková

Šárka Jakoubková

Ověřil člen výboru:

Marek Korejs

3/3

Příloha č.2 usnesení č.259 ze dne 20.12.2016 - Seznam žádostí o poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační programy 2016

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ MIMO VYHLÁŠENÉ DOTAČNÍ PROGRAMY 2016

Poř.
číslo

IČ/DIČ

Účel dotace

1. Buči z.s.

22896163

pořízení technického vybavení v
rámci zajištění veřejně prospěšných
prací

2. HL solutions s.r.o.

02058715

62392271

3.

Název žadatele

Ing. Petra Lorenzová
mimo režim de minimis

Požadovaná
Navrhovaná
výše dotace v výše dotace v Slovní odůvodnění Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3
Kč
Kč

20 000

Jedná se o nákup technického vybavení v rámci zajištění veřejně prospěšných prací. Výbor pro dotační politiku doporučuje
0 žadateli řešit technické zajištění s Úřadem práce Praha.Výbor pro dotační politiku po projednání žádosti nedoporučuje projekt k
dalšímu projednávání a finanční podpoře.

náklady spojené s organizací a
realizací extrémního překážkového
závodu týmů i jednotlivců,
konaného dne 15.10.2016

360 000

Projekt nesplňuje podmínky podle Zásad poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské časti Praha 3, kapitola
0 IV., bod 1) Všeobecných zásad pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká dotačním programům
vyhlášených v roce 2016. Výbor po projednání žádosti nedoporučuje projekt k dalšímu projednávání a finanční podpoře.

akutní výměna poškozených
koberců v prostorách určených pro
tréninkovou činnost Kung-Fu školy
Petry Lorencové

60 000

60 000

Výbor pro dotační politiku po projednání žádosti doporučuje projekt k dalšímu projednání a finanční podpoře v plné výši s ohledem
na bezpečnost a zdraví dětí, mládeže a další veřejnosti.

Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství
V souladu se Zásadami poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3
projednal dne 2. listopadu 2016 Výbor pro dotační politiku tři žádosti.
Seznam žádostí je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Výbor po projednání žádostí doporučuje vyhovět jednomu žadateli a nedoporučuje vyhovět dvěma
žadatelům. Odůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení - Zápis č. 5 z jednání Výboru pro
dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3.

