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Zápis z jednání výboru pro dotační politiku č. 10 

Datum jednání: 2. 6. 2021 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  17:00 h 

Konec jednání:  18:07 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 6, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka, 

 Helena Ganická, 

 Apolena Ondráčková, 17:13 

 Iva Vojtková, 

 Jan Stern, 

 Jan Bína.  

 

Omluveni: Petra Bláhová, 

 Jiří Svrček, 

 Jan Novotný. 

  

  

Přítomní hosté: Alena Gotmanovová, 

 František Doseděl, 

 Daniel Žák. 

  

Počet stran: 4 

Tajemník: Pavel Vojtěch 

Ověřovatel zápisu: Iva Vojtková  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Informace o dotačním řízení pro rok 2021 

4. Změny v dotačních programech pro rok 2022 

5. Různé 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 17:00 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám. 

2. Schválení programu 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2.1. Schválení ověřovatele zápisu paní Iva Vojtková 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Informace o dotačním řízení pro rok 2021 

Paní Gotmanovová přítomné informovala, že: 

- dojde k uzavření dodatků ke smlouvám se třemi organizacemi  

- bude uzavřena dohoda o narovnání s organizací Nová Trojka 

- již dva příjemci za rok 2021 dotaci odmítli z důvodu příliš nízké přidělené částky 

 

Pan Žák informoval o 35 případech porušení rozpočtové kázně za rok 2020, které spočívalo 

v neprovedení ohlášení podpořených akcí v dotačním systému. Bylo zdůrazněno, že příjemci dotací 

měli činnost ohlášení částečně ztíženou, a to z důvodu vzniku nového dotačního systému, kdy funkce 

ohlášení byla po značnou část roku mimo provoz. Zároveň pan Žák informoval o tom, že všechny 

organizace, kterých se toto porušení týká, dotaci za rok 2020 řádně vyúčtovaly a v minulosti nikdy 

neporušily rozpočtovou kázeň.  

 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku v případě podání žádostí o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 

kázně, které se týká nedodržení termínu ohlašovací povinnosti (činnost, akce, dílo) u dotací za rok 2020, 

doporučuje ZMČ schválit prominutí u příjemců, kteří jsou uvedeni v neveřejné příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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4. Změny v dotačních programech pro rok 2022 

Paní Gotmanovová informovala přítomné o možných změnách v Zásadách poskytování dotací 

z Dotačního fondu MČ Praha 3 a dotačních programech.  

Obecně Zásady nedoznaly prakticky žádných změn, diskuze se vedla nad vypuštěním tzv. ohlášení  

a zrušením paušálu 5000 Kč, které není nutné v závěrečném vyúčtování dokládat. 

Vypuštění ohlašovací povinnosti ze  Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 

Hlasování: 1 pro, 3 proti, 2 zdržel se – zamítnuto 

Zrušení paušálu 5000 Kč ve vyúčtování dotací  

Hlasování: 3 pro, 1 proti, 2 zdržel se – zamítnuto 

V dotačních programech: Životní prostředí, Tělovýchova a sport, Kultura, Památková péče a Sociální  

a zdravotní nedošlo na základě vyjádření jednotlivých komisí a výborů k žádným změnám. 

 

V programu Výchova a vzdělávání dětí a mládeže došlo ke změně v oblasti kritérií, kdy byl počet snížen 

na pět a maximální počet bodů za kritérium zvýšen na šest. 

V programu Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb byla aktualizována tabulka 

poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

Usnesení 

 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit Zásady poskytování 

dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 a dotační programy pro jednotlivé oblasti 

tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, – schváleno 

 

5. Různé 

- dotazníkové šetření – zpracování dotazníku pro žadatele o dotaci 

Termín:  

16. 6. 2021 – p Gotmanovová rozešle návrh dotazníku členům Výboru k doplnění 

25. 6. 2021 – členové Výboru zašlou paní Gotmanovové své vyjádření k dotazníku 

do 30. 6. 2021 – bude dotazník rozeslán žadatelům o dotaci 

- Agenda dotací přechází od 1. 7. 2021 pod odbor ekonomický 
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Přílohy: 

- Seznam porušení rozpočtové kázně v rámci dotací za rok 2020 (neveřejná příloha) 

- Zásady poskytování dotací z dotačního fondu MČ Praha 3 na rok 2022 

- Dotační program pro oblast životního prostředí 

- Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

- Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

- Dotační program pro oblast kultury 

- Dotační program pro oblast památkové péče 

- Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

- Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsal Pavel Vojtěch, tajemník výboru  

Ověřil1 Iva Vojtková, ověřovatel  

Schválil Robert Pecka, předseda výboru  


