MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro
Zastupitelstva městské části Praha 3

dotační

Datum jednání:

05.09. 2016

Místo jednání:

zasedací místnost č. 218

politiku

Havlíčkovo nám.9, Praha 3
Začátek jednání:

17.00 hodin

Konec jednání:
Jednání řídil:

Tomáš Kalivoda, předseda výboru

Počet přítomných členů:

7, výbor je usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Kalivoda
Pavel Ambrož
Helena Ganická
Jan Brandejs
Ivan Holeček
Gabriela Pecićová
Tomáš Hrubý

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Šárka Jakoubková
Marek Korejs

Počet stran: 5
Zapsala:

Jana Šimánková, tajemnice výboru

Ověřovatel zápisu:

Pavel Ambrož, člen výboru

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.

Schválení programu
Schválení ověřovatele zápisu
Projednání žádostí o dotace podaných mimo vyhlášené dotační programy
(na základě Usnesení č. 192 ze dne 22. 3. 2016)
Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3,
novelizace stávajících zásad (Usnesení ZMČ č. 101 ze dne 22. 9. 2015)
Dotační programy pro r. 2017
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: 7

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 Pavel Ambrož
Hlasování: pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Návrh byl jednomyslně schválen.
ad 3) Projednání žádostí o dotace podaných mimo vyhlášené dotační programy
(na základě Usnesení č. 192 ze dne 22. 3. 2016)
3.1
Tajemnice výboru seznámila přítomné se žádostmi, které v průběhu června 2016 – září
2016 obdržel odbor školství. Pro bližší seznámení se s jednotlivými žádostmi obdrželi
všichni členové výboru naskenované žádosti mailem dne 30.8.2016.
K jednotlivým žádostem se v krátké diskusi vyjádřili všichni členové výboru. Předseda
výboru Tomáš Kalivoda nechal následně hlasovat o jednotlivých žádostech.
Přehled žadatelů a projekty, výsledky hlasování, odůvodnění:
A/ Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s. IČ: 67775080
Účel dotace: podpora akce Zažít město jinak 2016
Výše požadované dotace: 20 000 Kč (úhrada záboru, honoráře vystupujících umělců)
Anotace: Vzdělávací akce s výrazným poznávacím a vzdělávacím aspektem
Hlasování: pro: 1

zdržel se: 5

proti: 1

nehlasovali: 0
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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.
B/ Pionýr, z.s. – 147. Pionýrská skupina Galaxie, IČ 68402279
Účel dotace: nájem klubovny a energie
Výše požadované dotace: 35 000 Kč
Anotace: provozní náklady související s činností spolku
Hlasování: pro: 1

zdržel se: 6

proti: 0

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, zejména kapitola IV., bod 1)
Všeobecné zásady pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká
dotačním programům vyhlášených v roce 2016.
C/ Zájmový klub seniorů, z.s., IČ 04472306
Účel dotace: zájmové vzdělávání dospělých ve smyslu celoživotního vzdělávání
(přednášky, workshopy, poznávací zájezdy, klubová činnost)
Výše požadované dotace: 150 000 Kč
Anotace: aktivity vzdělávacího charakteru
Hlasování: pro: 1

zdržel se: 6

proti: 0

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.
D/ Záhony pro školky, z.s., IČ 05291691
Účel dotace: není taxativně uveden
Výše požadované dotace: 34 280 Kč
Anotace: nabídka didaktického environmentálního programu pro vybrané MŠ
Hlasování: pro: 4

zdržel se: 3

proti: 0

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
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zásad pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká dotačním
programům vyhlášených v roce 2016.
ad 4) Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3,
novelizace stávajících zásad (Usnesení ZMČ č. 101 ze dne 22.9.2015)
4.1.
Předseda výboru Tomáš Kalivoda a následně tajemnice výboru Jana Šimánková
stručně okomentovali novelizované zásady, které obdrželi všichni členové výboru
mailem dne 30.8.2016.
Tajemnice výboru zdůraznila zejména změny, které se týkají posunu termínu podávání
žádostí (listopad příslušného kalendářního roku), dále upozornila na novou kapitolu
XIV. Publicita projektu a informace o realizaci projektu a otázek souvisejících s veřejnou
podporou.
4.2
Pan Ambrož upozornil na připomínky z ekonomického odboru, které obdržel pro
potřeby zasedání Výboru pro místní rozvoj.
Pan Brandejs v těchto souvislostech požádal o případné dodatečné vyhodnocení
závažnosti zmíněných připomínek ekonomického odboru a následné případné
doplnění informací v tomto ohledu ostatním členům výboru.
4.3
Proběhla diskuse i dalších členů výborů.
4.4
Pan Hrubý a paní Ganická navrhli dotaz:
Z jakého důvodu (právního) nemůže poskytovatel dotace informovat žadatele již
v průběhu dotačního řízení o počtu bodů, výši navržené dotace a posunutí termíny tak,
aby žadatelé obdrželi dotaci co nejdříve.
Vyřešením byla pověřena tajemnice výboru Jana Šimánková, která zjištěné skutečnosti
předá členům výboru při jeho dalším zasedání.
4.5
Následně předseda výboru pan Tomáš Kalivoda nechal hlasovat o předložených
zásadách.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 1

proti: 0

nehlasovali: 0

Výbor doporučuje ZMČ navrhované zásady ke schválení.
ad5) Dotační programy pro r. 2017
5.1
Předseda výboru spolu s tajemnicí informovali ostatní členy o navržených dotačních
programech, které obdrželi všichni členové výboru mailem dne 30.8.2016.
Celkem bylo projednáváno pět dotačních programů pro rok 2017. Jsou to programy pro
oblast kultury, sociálně péče a zdravotnictví, životního prostředí, tělovýchovy a sportu,
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Tajemnice výboru upozornila zejména na následující změny:
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Dotační program pro oblast kultury – nově pouze 3 účely. Poskytovatelem dotací byl
navržen nový Dotační program Památková péče, která je v gesci Výboru pro místní
rozvoj. Formálně nadále kontroluje odbor školství.
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu – nově pouze 5 účelů, nově příloha
o členské základně.
5.2
Předseda výboru otevřel k avizovaným programům diskusi, do které se postupně
zapojili všichni členové výboru.
5.3
Hlavním tématem diskuse byla výše alokované částky na dotace, která byla ponížena
na 3%. Hlavním důvodem, podle některých členů výboru je zejména závazek koalice
ke snižování nákladů a podpoře kvalitních projektů, které nebudou suplovat náklady
spojené s hlavními činnostmi žadatelů.
Tajemnice výboru doplnila informaci, že na základě informací vedoucího organizačního
odboru pana Merty a paní radní Sukové, navrhované částky nejsou finální, a to
vzhledem k probíhající účetní závěrce. Částky budou k dispozici pravděpodobně
do 11. 9. 2016.
5.4
Diskusi ukončil předseda výboru, který nechal hlasovat o předložených dotačních
programech bez částek pro jednotlivé programy.
Hlasování: pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

nehlasovali: 0

Výbor doporučuje ZMČ navrhované zásady ke schválení.
Zasedání výboru opustila v 18.10 paní Pecićová a pan Brandejs.
ad 6) Různé
Proběhl krátká neformální diskuse členů výboru nad řešenou problematikou.
Předseda výboru ukončil jednání v 18.15.
Zapsala tajemnice výboru:

Schválil předseda výboru:

Jana Šimánková

Tomáš Kalivoda

Ověřil člen výboru:
Pavel Ambrož
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