č.j.: 608/2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 334
ze dne 19.09.2017
Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy

Zastupitelstvo městské části

I.

bere na vědomí
1. doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3 ze dne 23. 08. 2017 ; zápis z
jednání Výboru je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

neschvaluje
1. poskytnutí dotace v souladu se Zásadami poskytování dotací mimo vyhlášené dotační
programy městské části Praha 3
Žadatel: Česká Muaythai Asociace, z. s.
IČ: 47606436
Požadovaná částka: 200 000 Kč
Účel: částečné pokrytí nákladů mezinárodní sportovní akce v muaythai
Maximus cup 4

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

Zápis č. 2 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva
městské části Praha 3
Datum jednání:

23. 8. 2017

Místo jednání:

zasedací místnost č. 218
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Začátek jednání:

17:05 hodin

Konec jednání:

18:30 hodin

Jednání řídil:

Tomáš Kalivoda, předseda Výboru

Počet přítomných členů:

7, Výbor je usnášeníschopný

Přítomni dle prezenční listiny: Tomáš Kalivoda
Pavel Ambrož
Lenka Cejpková
Helena Ganická
Šárka Jakoubková
Gabriela Pecićová
Jan Vokál
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňující dálkový přístup.

Omluveni:

Ivan Holeček
Marek Korejs

Hosté:

Alena Gotmanovová

Počet stran:

6

Zapsala:

Iva Satrapová, tajemnice Výboru

Ověřovatel zápisu:

Jan Vokál
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Program jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatele zápisu
3. Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu pro jednotlivé dotační programy
4. Aktualizace dotačních zásad, zveřejňování počtu bodů za jednotlivá kritéria
5. Možnost přidělení 10 000 Kč, které jsou k dispozici v dotačním fondu na rok
2017
6. Česká společnost pro duševní zdraví Praha – volba formy přidělených
finančních prostředků
7. Žádost České Muaythai Asociace, z.s. o poskytnutí dotace mimo vyhlášené
dotační programy
8. Různé

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Schválení programu
Jednání zahájil předseda výboru Tomáš Kalivoda a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu jednání k případným připomínkám a schválení.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Program jednání byl schválen.
ad 2) Schválení ověřovatele zápisu
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Jan Vokál.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Ověřovatel zápisu byl schválen.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad 3) Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu pro jednotlivé dotační
programy
Částka k rozdělení na rok 2018: 14 496 975 Kč
Název dotačního programu

Návrh na rok 2018

Dotační program pro oblast památkové péče

650 000 Kč

Dotační program pro oblast životního prostředí

710 400 Kč

Dotační program pro oblast kultury

3 116 575 Kč

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

3 200 000 Kč

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví

3 800 000 Kč

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí
a mládeže

3 020 000 Kč

CELKEM

14 496 975 Kč

Hlasování:
Zdržel se: 1

Pro: 6

Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 4) Aktualizace dotačních zásad: zveřejňování počtu bodů za jednotlivá
kritéria
Diskuze
Paní Ganická:
-

navrhuje, aby každý projekt zhodnotili dva hodnotitelé a představili ho
ostatním členům komise nebo výboru; a ti pak rozhodnou, zda projekt podpoří
nebo ne

-

považuje za vhodné vytvořit klíč pro objektivní navyšování/zkracování výše
dotace
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VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

-

požaduje, aby před jednáním Výboru, na kterém se budou rozdělovat dotační
částky, měli členové k dispozici závěrečné zprávy o realizaci projektu
v uplynulém období

Pan Kalivoda:
-

navrhuje, aby členové komisí, resp. výboru, před posuzováním dotačních
částek přidali k doporučeným projektům krátký komentář pro interní potřebu
členů Výboru pro dotační politiku

Pan Vokál:
-

požaduje, aby členové Výboru dostávali e-mailem oznámení o připravovaných
akcích minimálně 3 dny před konáním akce

Pan Ambrož:
-

navrhuje změnu v bodě X., odstavec 2 Dotačních zásad ve smyslu, aby
z tohoto bodu vyplývala povinnost pro členy příslušných komisí, resp. výboru
ohodnotit žádosti před jednáním příslušné komise, resp. Výboru - o tomto
návrhu nebylo hlasováno

Členové Výboru požadují zaslání změněných pravidel jednotlivých dotačních
programů před zasedáním zastupitelstva.
Slovní odůvodnění přidělení či nepřidělení dotace
Členové

Výboru

požadují,

aby

slovní

odůvodnění

bylo

jasnější

a srozumitelnější pro žadatele.
Zveřejňování počtu bodů za jednotlivá kritéria
Paní Gotmanovová vysvětlila, že požadavek na zveřejňování počtu bodů za
jednotlivá kritéria vzešel od žadatelů, úspěšných i neúspěšných, protože zveřejnění
pouze celkového počtu bodů považují za nedostatečné.
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Paní Ganická požaduje zveřejňování i bodů od jednotlivých hodnotitelů.
Ostatní členové Výboru to nepovažují za důležité, protože na výsledném bodování se
musí domluvit příslušná komise, resp. výbor - o tomto návrhu nebylo hlasováno.
Hlasování o zveřejňování bodů za jednotlivá kritéria:
Pro: 6

Zdržel se: 1

Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 5) Možnost přidělení 10 000 Kč, které jsou k dispozici v dotačním fondu na
rok 2017
Výbor přijal informaci o odmítnutí schválené dotace ve výši 10 000 Kč od
SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. s tím, že
projekt nebude realizován.
Výbor konstatoval, že částku lze přidělit pouze na základě žádosti podle
Zásad poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy Městské části Praha 3.

ad 6) Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. – volba formy
přidělených finančních prostředků (mimo režim nebo v režimu de minimis)
Na základě vyjádření České společnosti pro duševní zdraví Praha a vyjádření
AK Veselý Výbor pro dotační politiku doporučuje poskytnout přidělené finanční
prostředky ve výši 20 000 Kč ve formě „mimo režim veřejné podpory“.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0
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ad 7) Žádost České Muaythai Asociace, z.s. o poskytnutí dotace mimo
vyhlášené dotační programy
Výbor pro dotační politiku po projednání žádosti nedoporučuje projekt
k dalšímu projednání a finanční podpoře.
Odůvodnění: projekt nesplňuje podmínky podle Zásad poskytování dotací
mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3, kapitola IV., bod 1)
Všeobecných zásad pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká
dotačním programům vyhlášených na rok 2017.
Hlasování:
Pro: 0

Zdržel se: 0

Proti: 7

Nehlasovali: 0

ad 8) Různé
Pan Kalivoda informoval členy, že další jednání Výboru pro dotační politiku
bude svoláno podle potřeby.

Zápis ověřil:

………………………………………………………
Jan Vokál, člen Výboru

………………………………………………………
Tomáš Kalivoda, předseda Výboru
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství
V souladu se Zásadami poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 projednal dne
23. 8. 2017 Výbor pro dotační politiku žádost organizace Česká Muaythai Asociace, z. s. o poskytnutí dotace
200 000 Kč za účelem částečného pokrytí mezinárodní sportovní akce v muaythai - Maximus cup 4.
Výbor pro dotační politiku po projednání žádosti nedoporučuje žadateli vyhovět.
Odůvodnění:
Projekt svým charakterem splňuje podmínky dotačního programu pro oblast tělovýchovy a sportu pro rok 2017,
nesplňuje ale podmínky podle usnesení ZMČ č. 192 ze dne 22. 3. 2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené
dotační programy městské části Praha 3, kapitola IV., bod 1): "Dotací dle těchto zásad mohou být podpořeny
pouze projekty, které se svým charakterem vymykají dotačním programům v daném roce."

