MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

dotační

Datum jednání:

23. 5. 2016

Místo jednání:

Úřad městské části Praha 3,

politiku

Havlíčkovo náměstí 9/ 700
zasedací místnost č. 218
Začátek jednání:

17.00 hodin

Konec jednání:

18.30 hodin

Jednání řídil:

Tomáš Kalivoda, předseda komise

Počet přítomných členů:

7, výbor je usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Kalivoda
Helena Ganická
Jan Brandejs
Ivan Holeček
Tomáš Hrubý
Marek Korejs
Pavel Ambrož
Gabriela Pecićová, příchod v 17,20
Šárka Jakoubková, příchod 17,35

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Hosté:
Počet stran:

6

Zapsala:

Jana Šimánková, tajemnice výboru

Ověřovatel zápisu:

Pavel Ambrož

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. Schválení programu a ověřovatele a zapisovatel zápisu
2. Projednání změn zásad při poskytování dotací
3. Různé
K jednotlivým bodům programu:
ad1) schválení programu a ověřovatele zápisu
1.1.
Jednání zahájil předseda výboru pan Tomáš Kalivoda, který 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 jednomyslně schválen:
1.2.
Jako ověřovatel byl navržen pan Pavel Ambrož.
Jako zapisovatelka byla navržena Jana Šimánková.
Hlasování: pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně schválen.
ad2) projednání změn zásad při poskytování dotací
2.1.
Předseda výboru pan Tomáš Kalivoda stručně okomentoval řešenou problematiku
a požádal tajemnici výboru, aby informovala ostatní členy o navržených změnách
v rámci jednotlivých dotačních titulů.
Tajemnice výboru provedla rekapitulaci zjištěných skutečností a zaslaných návrhů
na změny, které obdržela od příslušných komisí a výboru.
a/ DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
Návrhy úprav se týkají těchto částí:
-

Účely, na které mohou být peněžní prostředky poskytnuty – úprava na 5 účelů
Navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu
MČ Praha 3 na podporu tohoto dotačního titulu - 25% z celkové alokované částky
Navýšení maximální výši dotace – 400000 Kč u jednoho projektu
Úprava kritérií pro hodnocení jednotlivých žádostí
Úpravy formuláře Žádost o poskytnutí dotací z dotačního fondu MČ Praha 3
zejména jeho doplnění o čl. základnu nebo počty účastníků
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Návrhy změn upřesnil pan Pavel Ambrož, člen komise pro tělovýchovu a sport.
b/ DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST KULTURY
Návrhy úprav se týkají:
-

-

Doplnění Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 v čl. VI., bod 12
o povinnost žadatelů, kteří nemají v projektu pevně stanovaný termín konání akce,
musí tak učinit nejpozději měsíc před realizací akce - oznámení odborům,
zajišťujícím jednotlivé dotační programy za účelem zpětné vazby pro hodnotitele,
členy komisí a výborů
Návrh o navýšení alokované částky o 3 mil. Kč
Zpřesnění účelu užití finančních prostředků u okruhu 1 – 3, specifikace užití na
financování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění, propagace

c/ DOTAČNÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
-

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví na svých jednáních konstatovala, že
k celému systému nemají její členové zásadní připomínky, že byli schopni
v systému pracovat, aniž by je systém omezil ve vlastním hodnocení.
Dále se členové komise se shodli, že stávající podobu účelů a hodnotících kritérií
nedoporučují měnit.
Komise navrhuje zvážit alokaci prostředků na jednotlivé programy, a dále zapojení
komisí tak, aby mohly navrhovat výše dotační podpory každá komise v rámci svého
dotačního titulu
Z hlediska žadatelů zvážit neúměrnou zátěž dokládání prvotních dokladů
Komise schválila následující usnesení.
„ Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ žádá Výbor pro dotační politiku
ZMŠ o zohlednění tzv. veřejné podpory a souvisejícího pověření pro služby
obecného hospodářského zájmu pro poskytovatele sociálních služeb v rámci
dotačního řízení pro rok 2017.“
(Více informací k této problematice může poskytnout věcně příslušný odbor
sociálních věcí UMČ, který metodicky spolupracuje s MHMP a ostatními MČ.)

Dále byly zaslány dílčí připomínky jednotlivých členů komise, které se týkaly zejména
úprav SW.
d/ DOTAČNÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
-

Pouze informativně, výbor připraví návrhy nových účelů, které budou projednány
Výborem pro výchovu a vzdělávání v průběhu června 2016
Jsou to tyto účely: Pravidelná činnost, Prázdninová činnost – příměstské tábory,
Péče o děti pod dva roky věku

K jednání se připojila paní Pecićová.(17,20 hod.).
e/ DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
-

Komise by při hodnocení projektů měla mít k dispozici nejen rozpočet a zprávu, ale
i další přílohy, které jsou pro seznámení se s projektem podstatné – výkresové části
projektu, údaje o rozloze řešeného území, foto řešeného prostoru.
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-

-

-

-

Výběrová kritéria je třeba zadat tak, aby odpovídala zadaným tématům a byla
přesněji stanovená. (Příklady neodpovídajících kritérií: Osazení truhlíků na okna –
počet osob, na které bude mít realizace dopad. Ekologická výchova a vzdělávání
– počet propagačních materiálů.)
Strukturu žádosti je třeba přizpůsobit dobře zvoleným odpovídajícím kritériím.
V případě úprav pozemků by měly být vždy uvedeny údaje o vlastnictví pozemků
(dotace x participativní rozpočet).
Je-li celková cena projektu vyšší než částka uvedená v žádosti o dotaci, mělo by
být jasně uvedeno, co z realizovaného projektu se bude hradit z dotace.
Je třeba hodnotit adekvátnost podaného rozpočtu z hlediska opodstatnění
započtení mzdových nákladů a jejich poměru k celkové částce rozpočtu.
Komise by měly mít povinnost poskytovat žadatelům zdůvodnění v případech, kdy
dotace nebyla udělena.
Subjekty, kterým dotace byla udělena, by měly podávat zprávu nejen o finančním
plnění, ale i o plnění věcném.
Subjekty, které získaly dotaci už v minulých letech, by měly při další žádosti podat
informaci o tom, jak využily dotaci předchozí.
Informace o udělení dotací:
Zvážit úpravu zveřejnění udělení dotací tak, aby žadatelé byli informováni o
výsledku dříve (alespoň předběžně prostřednictvím e-mailu), než dojde k
obecnému zveřejnění na webu.
Zvážit takovou úpravu systému, aby žadatel měl možnost sledovat, v jaké fázi se
schvalování jeho žádost nachází.
Zvážit uspořádání informačního semináře pro zájemce o dotace.

Tyto informace upřesnil pan Tomáš Kalivoda, člen komise pro životní prostředí.
Systémová opatření Komise pro oblast životního prostředí projedná na svém zasedání
v průběhu června 2016 a návrhy úpravy stávajících zásad.
f/ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z DOTAČNÍHO FONDU MČ PRAHA 3
Členové výboru obdržely od formálních kontrolorů (odbor školství) písemný návrh na
změny, které se týkaly zejména lhůt a termínů, účelů, kritérií, procesu rozhodování, režimu
De minimis a dohlídek.
K jednání se připojila paní Jakoubková.(17,35 hod.).

2.2
DISKUSE k projednávanému bodu:
V rámci diskuse byla opětovně řešena problematika, která již zazněla v návrzích
jednotlivých komisí a výboru, a která se týkala zejména ohlašování akcí, zveřejňování
závěrečných zpráv, slovního odůvodnění o přidělení či nepřidělení dotací, termínu a formy
oznámení o přidělení či nepřidělení dotací, objektivizace hodnocení, tvorby dotačního
fondu a výše alokovaných částek v rámci jednotlivých dotačních titulů.
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Diskuse se spontánně účastnili všichni členové výboru.

Usnesení související s projednávaným bodem:
Výbor doporučuje zapracování změn (v souladu s příslušnými právními normami),
které byly projednávány a předložení návrhu upravených zásad v co nejbližším
možném termínu ZMČ Praha 3 k jejich projednání.
Hlasování: pro: 9 zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

ad3) Různé
3.1
Tajemnice výboru informovala jeho členy o změnách o již přidělených dotacích (ZMČ
22.3.2016, usnesení č. 201), které písemně obdržel Odbor školství.
Jedná se o tyto skutečnosti:
a/ Spolek Sukus (IČ 69058059), přidělená dotace ve výši 21 000 Kč, storno původní
žádosti.
Důvod: výše přidělené dotace na realizaci projektu XYLZ – 2016 – mezinárodní malířské
sympozium.
b/ Spolek Prodech, o.s. (IČ 70870403), přidělená dotace ve výši 60 000 Kč, storno původní
žádosti.
Důvod: výše přidělené dotace na realizaci projektu Žižkovská smršť.
c/ poboční spolek 01/71 ZO ČSOP Koniklec (IČ 49629204), přidělená dotace ve výši
11 000 Kč, oznámení o novém místě realizace projektu „Mikroklima okolí ZŠ Pražačka“.
Projekt bude realizován v ZŠ a MŠ Chelčického Praha 3. Obsahově a finančně zůstává
projekt beze změn.
d/ církevní právnická osoba Diakonie ČCE – středisko Praha (IČ 62931270), výše
přidělené dotace 18 000 Kč
Organizace nepodepsala dodatečné Čestné prohlášení a její žádost tak musí být
posuzována v režimu De minimis, včetně následného zapsání do příslušného registru a
vystavení veřejnoprávní smlouvy s důrazem na tento režim.
Usnesení související s projednávaným bodem:
Výbor bere na vědomí oznámení organizací o změnách a doporučuje nové projednání a
schválení výše uvedených změn ZMČ Praha 3 v nejbližším možném termínu.
Hlasování: pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0
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3.2
Propagace dotací
Členové výboru diskutovali nad dostatečností, či nedostatečností a vhodností zvolené
formy propagace dotací, včetně aktuálního dotačního titulu tzv. individuálních dotací
na webového portálu, facebooku MČ Praha 3 a v Radničních novinách Prahy 3.

Usnesení související s projednávaným bodem:
Členové výboru souhlasí s ustanovením propagačního týmu ve složení pan Kalivoda,
pan Brandejs, pan Hrubý a pan Korejs, jehož úkolem bude navržení nové koncepce
propagace dotací a její projednání s kompetentními osobami úřadu MČ Praha 3
v nejbližší možné době.
Hlasování: pro: 8

zdržel se:1

proti: 0

nehlasovali: 0

V 18.30 předseda výboru Tomáš Kalivoda ukončil jednání výboru.

Zapsala tajemnice výboru:

Schválil předseda výboru:

Jana Šimánková

Tomáš Kalivoda

Ověřil člen výboru:
Pavel Ambrož
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