MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 1 z jednání Výboru pro
Zastupitelstva městské části Praha 3

dotační

Datum jednání:

18. 02. 2016

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218

politiku

Havličkovo nám.9, Praha 3
Začátek jednání:

10.00 hodin

Konec jednání:

14.15 hodin

Jednání řídil:

Tomáš Kalivoda, předseda výboru

Počet přítomných členů:

6, Výbor je usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Kalivoda
Pavel Ambrož
Ivan Holeček
Tomáš Hrubý
Šárka Jakoubková
Gabriela Pecićová

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Helena Ganická,
Jan Brandejs
Marek Korejs

Hosté:
Jaroslava Suková, zástupkyně starostky
Počet stran: 9
Zapsala:

Jana Šimánková, tajemnice výboru

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Hrubý

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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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Schválení ověřovatele zápisu
Projednání jednotlivých dotačních programů pro rok 2016, obecné informace
Projednání žádostí v rámci Dotačního programu pro oblast životního prostředí
pro rok 2016
Projednání žádostí v rámci Dotačního programu pro oblast volnočasových
aktivit pro děti a mládež pro rok 2016
Projednání žádostí v rámci Dotačního programu pro oblast tělovýchovy a
sportu pro rok 2016
Projednání žádostí pro oblast Dotačního programu pro sociální oblast a
zdravotnictví pro rok 2016
Projednání žádostí pro Dotační program pro oblast kultury
Různé

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Schválení programu
1. 1
Jednání zahájil předseda výboru Tomáš Kalivoda a předložil 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.
ad 2) Schválení ověřovatele zápisu
2. 1
Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Tomáš Hrubý.
Hlasování: pro: 5

zdržel se: 1

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl schválen.
ad 3) Projednání jednotlivých dotačních programů pro rok 2016, obecné
informace
3.1
Před vlastním projednáváním jednotlivých dotačních programů radní Mgr.
Jaroslava Suková ve svém vystoupení poděkovala všem členům výboru za práci
ve výboru, případně dalších komisích zabývajících se dotačními programy.
3.2
Předseda výboru pan Tomáš Kalivoda stručně informoval členy výboru, jakým
způsobem povede jednání a vysvětlil obecně logiku navržených finančních
částek u jednotlivých žádostí v rámci příslušných dotačních programů.
Dále poznamenal, že členové výboru měli možnost se před vlastním jednání výboru
seznámit s jednotlivými žádostmi v elektronickém systému pro registrování žádostí
o dotace a prostřednictvím tabulkových sestav, které jim byly tajemnicí výboru
rozeslány mailem.
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3. 3
Členové výboru připomínkovali stávající systém s důrazem na omezený přístup
k nepovinným přílohám.
K výše uvedenému přijal výbor usnesení č. 1:
a/ Výbor pro dotační politiku se usnesl, aby v průběhu dotačního řízení byly
nepovinné přílohy stejně tak jako povinné dostupné pro členy příslušných
komisí a výborů i v elektronické podobě.
b/ Toto usnesení bude aplikováno prostřednictvím Zásad poskytování dotací
z Dotačního fondu městské části Praha 3 a Zásad pro poskytování dotací mimo
vyhlašované dotační programy městské části Praha 3
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato.
ad 4) Dotační program pro oblast životního prostředí pro rok 2016
4.1
Předseda výboru Tomáš Kalivoda okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace
věcné, formální, obsahové a finanční náležitosti řešeného dotačního programu.
Věcná rekapitulace:
Celkem v rámci programu registrováno:

35 žádostí

Pro formální nedostatky vyloučeny:

2 žádosti

Dosaženo méně než 2/3 bodů:

13 žádostí

Dosažený stanovený počet bodů:

20 žádostí

Finanční rekapitulace:
Alokovaná částka:

3 933 000 Kč

Celková požadována částka žadatelů,
kteří splnili podmínky dotačního řízení:

838 796 Kč

Celková navržená částka:

833 000 Kč

4.2
Návrh výboru:
Členové výboru po krátké diskusi navrhli hlasování o rozdělení navržené částky pro
jednotlivé žadatele en bloc.
Podmínky pro přidělení finanční dotace stanovené v rámci Zásad poskytování
dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 splnilo celkem 20 žadatelů.
Členové výboru projednali rozdělení finanční dotace ve výši 833 000 Kč a navrhli její
rozdělení mezi jednotlivé žadatele.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0
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Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 5) Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže
pro rok 2016
5.1
Předseda výboru Tomáš Kalivoda okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace
věcné, formální, obsahové a finanční náležitosti řešeného dotačního programu.
Věcná rekapitulace:
Celkem v rámci programu registrováno:

71 žádostí

Pro formální nedostatky vyloučeny:

3 žádosti

Dosaženo méně než 2/3 bodů:

18 žádostí

Dosažený stanovený počet bodů:

50 žádostí

Finanční rekapitulace:
Alokovaná částka:

3 933 000 Kč

Celková požadována částka žadatelů,
kteří splnili podmínky dotačního řízení:

4 357 841 Kč

Celková navržená částka:

3 165 930 Kč

5.2
Návrh výboru:
Členové výboru po krátké diskusi navrhli hlasování o rozdělení navržené částky pro
jednotlivé žadatele en bloc.
Podmínky pro přidělení finanční dotace stanovené v rámci Zásad poskytování
dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 splnilo celkem 50 žadatelů.
její

Členové výboru projednali rozdělení finanční dotace ve výši 3 165 930 Kč a navrhli
rozdělení mezi jednotlivé žadatele.
.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 6) Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu pro rok 2016
6.1
Členové výboru konstatovali, že oblast tělovýchovy a sportu je finančně
podhodnocena a navrhli v bodě různé dořešit dofinancování dotačního programu
v rámci přesunu nevyužitých finančních prostředků z jiných oblasti.
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6.2
Předseda výboru Tomáš Kalivoda okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace
věcné, formální, obsahové a finanční náležitosti řešeného dotačního programu.
Věcná rekapitulace:
Celkem v rámci programu registrováno:

131 žádostí

Pro formální nedostatky vyloučeny:

0 žádosti

Dosaženo méně než 2/3 bodů:

70 žádostí

Dosažený stanovený počet bodů:

61 žádostí

Finanční rekapitulace:
Alokovaná částka:

3 933 000 Kč

Celková požadována částka žadatelů,
kteří splnili podmínky dotačního řízení:

6 380 800 Kč

Celková navržená částka:

4 335 000 Kč

6.3
Návrh výboru:
Členové výboru po krátké diskusi navrhli hlasování o rozdělení navržené částky pro
jednotlivé žadatele en bloc.
Podmínky pro přidělení finanční dotace stanovené v rámci Zásad poskytování
dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 splnilo celkem 61 žadatelů.
její

Členové výboru projednali rozdělení finanční dotace ve výši 4 335 000 Kč a navrhli
rozdělení mezi jednotlivé žadatele.
Kč a navrhli její

rozdělení mezi jednotlivé žadatele.

Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
6.4
V průběhu jednání byly členové komise písemně upozorněni, že účetnictví MČ
Praha 3 vykazuje pohledávku ve výši 35 450 Kč za žadatelem Viktorka Žižkov,
Seifertova 2871/10, Praha 3, DIČ CZ 27 00 60 85. Jedná se o nevyúčtované
prostředky za sportovní dotace za rok 2015.
K výše uvedenému přijal výbor usnesení č. 2:
Výbor pro dotační politiku se seznámil se sdělením o pohledávce za spolkem Viktorka
Žižkov, DIČ 27 00 60 85 a na základě tohoto rozhoduje o přidělení dotace pro rok
2016 s podmínkou, že do zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 dne 22. 3. 2016, které
bude projednávat přidělení dotačních prostředků pro rok 2016, bude pohledávka ve
výši 35 450 Kč uhrazena.
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Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 7) Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví pro rok 2016
7.1
Členové výboru konstatovali, že sociální oblast a zdravotnictví je značně
finančně podhodnocena a původně garantovaná alokovaná částka 3 933 000 Kč
je nedostačující a navrhli v bodě různé dořešit dofinancování dotačního programu
v rámci přesunu nevyužitých finančních prostředků z jiných oblasti.
7.2
Předseda výboru Tomáš Kalivoda okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace
věcné, formální, obsahové a finanční náležitosti řešeného dotačního programu.
Věcná rekapitulace:
Celkem v rámci programu registrováno:

77 žádostí

Pro formální nedostatky vyloučeny:

1 žádost

Dosaženo méně než 2/3 bodů:

22 žádostí

Dosažený stanovený počet bodů:

54 žádostí

Finanční rekapitulace:
Alokovaná částka:

3 933 000 Kč

Celková požadována částka žadatelů,
kteří splnili podmínky dotačního řízení:

7 880 041 Kč

Celková navržená částka:

5 033 000 Kč

7.3
Návrh výboru:
Členové výboru po krátké diskusi navrhli hlasování o rozdělení navržené částky pro
jednotlivé žadatele en bloc.
Podmínky pro přidělení finanční dotace stanovené v rámci Zásad poskytování
dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 splnilo celkem 54 žadatelů.
Členové výboru projednali rozdělení finanční dotace ve výši 5 033 000 Kč a navrhli
její rozdělení mezi jednotlivé žadatele.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 8) Dotační program pro oblast kultury pro rok 2016
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8.1
Vzhledem k počtu a finanční náročnosti jednotlivých projektů členové výboru po
krátké diskusi navrhli obdobně jako u předchozích dvou oblastí dofinancování
v rámci přesunu nevyužitých finančních prostředků z jiných dotačních programů.

8.2
Členové konstatovali, že některé projekty nejsou typické pro to, aby byly zařazeny
do kulturní oblasti. Touto problematikou se budou zabývat na dalším jednání výboru
v březnu 2016.
8.3
Předseda výboru Tomáš Kalivoda okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace
věcné, formální, obsahové a finanční náležitosti řešeného dotačního programu.
Věcná rekapitulace:
Celkem v rámci programu registrováno:

120 žádostí

Pro formální nedostatky vyloučeny:

1 žádost

Dosaženo méně než 2/3 bodů:

56 žádostí

Dosažený stanovený počet bodů:

63 žádostí

Finanční rekapitulace:
Alokovaná částka:

3 933 000 Kč

Celková požadována částka žadatelů,
kteří splnili podmínky dotačního řízení:

7 070 423 Kč

Celková navržená částka:

4 031 000 Kč

8.4
Návrh výboru:
Členové výboru po diskusi nad bodovými návrhy a doporučeními příslušné komise
navrhli hlasování o rozdělení navržené částky pro jednotlivé žadatele en bloc.
Podmínky pro přidělení finanční dotace stanovené v rámci Zásad poskytování
dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 splnilo celkem 63 žadatelů.
Členové výboru projednali rozdělení finanční dotace ve výši 4 031 000 Kč a navrhli
její rozdělení mezi jednotlivé žadatele.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
Z jednání výboru odešla ze zdravotních důvodů paní Pecičová.
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ad 9) Různé
9.1
Předseda výboru pan Tomáš Kalivoda okomentoval dosavadní průběh jednání
zejména s ohledem na výši přidělených prostředků v rámci jednotlivých dotačních
programů.
9.2
Členové komise navrhli plošné navýšení finančních prostředků v souladu se
Zásadami poskytováni dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 v programech
pro sociální oblast a zdravotnictví, tělovýchovu a sport a pro oblast kultury a uvolnění
finanční prostředků pro tzv. Individuální granty pro rok 2016, a to takto:
a/ Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu navýšení o 160 000 Kč
b/ Dotační program pro oblast sociálních a zdravotních služeb o 220 000 Kč
c/ Dotační program pro oblast kultury o 369 000 Kč
d/ Individuální granty ve výši 1 500 070 Kč
Navýšené finanční částky dotací pro jednotlivé žadatele budou zaokrouhlené na celé
tisíce směrem dolu s respektem k maximální výší požadované dotace. Vzniklé
přebytky nebo úbytky budou přičteny nebo odečteny z finanční částky určené na
individuální dotace.
Hlasování: pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
9.4
Ve 13:30 hodin byla dodatečně zařazena do programu jednání přestávka v průběhu,
které byly dopočteny finální návrhy finančních částek pro jednotlivé dotační programy
a navržená výše dotací pro jednotlivé žadatele.
10. Závěr a celková rekapitulace
Jednání výboru pokračovalo od 13.45 hod.
10.1
V závěru jednání provedl pan Tomáš Kalivoda, předseda výboru finální rekapitulaci
včetně návrhu finančních dotací a odsouhlasených pravidel jak budou prostředky
v jednotlivých dotačních programech dále upraveny. Po zapracování změn jsou
finální dotace finálně rozděleny takto:
Dotační program pro životní prostředí celkem:
833 000 Kč
přehled navržených dotací pro jednotlivé žadatele je uveden v příloze č.1
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b/ Dotační program pro oblast volnočas. aktivit pro děti a mládež: 3 165 930 Kč
přehled navržených dotací pro jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 2
c/ Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu:

4 399 000 Kč

přehled navržených dotací pro jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 3
d/ Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví:

5 228 000 Kč

přehled navržených dotací pro jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 4
e/ Dotační program pro oblast kultury:

4 365 000 Kč

přehled navržených dotací pro jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 5
f/ Uvolněné prostředky pro individuální granty:

1 674 070 Kč

Rozdělené a uvolněné prostředky celkem: 19 665 000 Kč
Hlasování: pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.
10.2
Členové výboru se dohodli, že další zasedání výboru se uskuteční dne 10. března
2016 od 17.00 hodin.

Zapsala tajemnice výboru:

Schválil předseda výboru:

Jana Šimánková

Tomáš Kalivoda

Ověřil člen výboru:
Tomáš Hrubý
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