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Zápis z jednání Výboru pro dotační politiku č. 11 

Datum jednání: 30. 08. 2021 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  17.01 h 

Konec jednání:  17.29 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 7, výbor je usnášeníschopný 

Distanční účast: Robert Pecka, 

 Helena Ganická, 

 Jan Bína, 

 Apolena Ondráčková, 

 Jan Stern (připojení 17.03), 

 Jan Novotný, 

 Iva Vojtková. 

 

Omluveni: Petra Bláhová 

 Jiří Svrček 

  

Přítomní hosté: František Doseděl 

 Lenka Sajfrtová 

 Viktor Čahoj (odhlášení 17.11) 

  

Počet stran: 5 

Tajemnice: Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu: Jan Novotný  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Vize dotačního oddělení 

4. Bod jednání 2: Změna účelu využití přidělené dotace v r. 2020 

5. Bod jednání 3: Změna účelu využití přidělené dotace v r. 2021 

6. Bod jednání 4: Revokace usnesení ZMČ č. 223 ze dne 17. 12. 2020 

7. Bod jednání 5: Různé 

Hlasování – program: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Hlasování – ověřovatel Jan Novotný formou per rollam: 5 pro, 0 proti, 2 nehlasovali – schváleno   

1. Bod jednání 1:  

Pan Viktor Čahoj, referent a koordinátor dotací, informoval členy výboru o jednáních s některými odbory 

a o rozjíždějících se projektech, např. o rekonstrukci beachvolejbalového hřiště na Pražačce, o výsadbě 

stromů, o romském koordinátorovi. 

2. Bod jednání 2: Změna účelu využití přidělené dotace v r. 2020 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o změnu (rozšíření) účelu využití přidělené dotace  

v r. 2020 těchto příjemců: 

 Celesta Praha, z.ú. 

 LUDUS MAGNUS, z.s. 

 Stanislav Tišer 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku souhlasí vyhovět shora uvedeným žadatelům a doporučuje Zastupitelstvu MČ 

Praha 3, aby schválilo změny (rozšíření) účelů využití přidělené dotace za rok 2020 a aby byly s žadateli 

uzavřeny dohody o narovnání na následující konkrétní účely použití dotace: 

 

Celesta Praha, z.ú. 

Projekt: Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3 

 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: lektorné (část realizace formou nákupu 

služby), OON na DPP (lektoři, koordinátor aktivit, manažer – odborný garant projektu), pronájem prostor 

na cvičení, nákup pomůcek na cvičení (podložky + overbally), právní a ekonomické služby (zpracování 

mezd a účetních dokladů) 

 

LUDUS MAGNUS, z.s. 

Projekt: Sportovní kempy – letní příměstské tábory na P3 

 
Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: trenérské a organizační zajištění, 
materiální vybavení, odměny pro účastníky, propagace, pronájem sportovišť, stravování 
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Stanislav Tišer 
Projekt: Účast na celostátní lize v boxu Box club Žižkov v roce 2020 
 
Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: náklady spojené s výjezdy na závody po 
celé České republice, startovné na závody, asistent trenéra, nominace na MČR vč. dopravy, ubytování 
a stravy, dovybavení tělocvičny, nákup nových dresů na zápasy 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

3. Bod jednání 3: Změna účelu využití přidělené dotace v r. 2021 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o změnu (rozšíření) účelu využití přidělené dotace  

v r. 2021 těchto příjemců: 

 Club Sport Vítkov, z.s. 

 JULIUS, z.s. 

 „Muzika Judaika“ 

 MgA. Bára Pertlová (pravidelná činnost) 

 MgA. Bára Pertlová (příměstské tábory) 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku souhlasí vyhovět shora uvedeným žadatelům a doporučuje Zastupitelstvu MČ 

Praha 3, aby schválilo změny (rozšíření) účelů využití přidělené dotace na rok 2021 a aby byly s žadateli 

uzavřeny dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části týkající se 

konkrétních účelů použití dotace takto: 

Club Sport Vítkov, z.s.  

Projekt: Příměstský tábor 2021 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: kvalifikovaní trenéři a pedagogové pro 

beachvolejbal a všestrannost, zdravotní dozor, stravování a pitný režim, ceny do soutěží, poháry, 

medaile, diplomy, sportovní trička, společenské hry, drobný spotřební materiál (bloky, čtvrtky, tužky, 

pastelky), lékárna (vybavení, opalovací a ochranné krémy, dezinfekční a hygienické prostředky), 

propagace  

a fotodokumentace, pronájem tělocvičny, vytápění haly (oddělené nádrže na topný olej) 

 

JULIUS, z.s. 

Projekt: Centrum sportu a turistiky 

 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: nákup a obnova cvičebních a ochranných 

pomůcek (pytle, nástěnné žíněnky, nácvikové figuríny, cvičné lapy, velké boxerské rukavice, pytlovky, 

pracovní rukavice, bandáže, suspenzory, chrániče na zuby, cviční lana, cvičné gumy, švihadla, 

zátěžové balony, ochranné helmy a vesty), sportovní a turistická obuv, nordic walking, pláštěnky, 

zdravotní a hygienické potřeby, nájemné tělocvičny 
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„Muzika Judaika“ 

Projekt: MAŽIF X malý židovský festival 

 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: honoráře pro umělce, náklady na koncert: 

doprava, zvukař, převoz hudebních nástrojů 

 

MgA. Bára Pertlová 

Projekt: Ateliér Kroužek – Pravidelná činnost 2021 

 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: spotřební výtvarný materiál (výtvarné 

potřeby pro kresbu, malbu, grafické techniky, modelování, kreativní potřeby, potřeby pro kutily, potřeby 

z galanterie a papírnictví), mzdy, lektorné 

 

MgA. Bára Pertlová 

Projekt: Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 2021 

 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: spotřební výtvarný materiál (akrylové 

barvy, sochařská hlína, akvarelové papíry, barevné papíry, akvarely, uhly, suché pastely, fixativy, 

modelovací hmota samotvrdnoucí, barvy na tělo, křídové spreje, kartony, lepidla, lepicí pásky, provázky, 

bavlnky a drátky), mzdy, lektorné 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Bod jednání 4: Revokace usnesení ZMČ č. 223 ze dne 17. 12. 2020 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o změnu (rozšíření) účelu využití přidělené dotace  

v r. 2021 těchto příjemců: 

 Box club Žižkov, z.s. 

 Česká federace Powerchair Hockey z.s. 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku souhlasí vyhovět shora uvedeným žadatelům a doporučuje Zastupitelstvu MČ 

Praha 3, aby revokovalo usnesení ZMČ č. 223 ze dne 17. 12. 2020 v tomto rozsahu: 

 
Box club Žižkov, z.s. 
Název projektu: Projekt DUO prevence kriminality a drog 

 
Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: sportovní vybavení (boxerské lapy, 
rukavice, švihadla, helmy, ochranné pomůcky na sparing a zápasy), pokrytí sportovních soustředění 
nejlepších boxerů (doprava, strava a ubytování), zapůjčení, stavba a bourání ringu, odměny pro 
rozhodčí, zdravotníky a věcné ceny pro účastníky, dresy, startovné v rámci sportovních soustředění, 
asistent trenéra a odměny pro nejlepší boxery 

Česká federace Powerchair Hockey z.s. 

Název projektu: Česká federace Powerchair Hockey v roce 2021 
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Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: pronájem haly, ubytování účastníků, 
cestovné, odměny a mzdy pro rozhodčí a osobní asistenty, věcné ceny, strava účastníků, zajištění 
online přenosu, účetní a administrativní služby 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

5. Bod jednání 5: Různé 

- paní Gotmanovová informovala členy výboru o probíhajícím dotazníkovém šetření, termín pro 

vyplnění je 31. 8., výsledek bude členům výboru předán po zpracování 

- paní Ganická navrhla příští jednání prezenční formou 

- pan Doseděl informoval členy výboru o problémech ohledně DSW  (nezaplacený poplatek 

Otevřeným městům, chybějící vývojář) 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsal Alena Gotmanovová, tajemnice výboru  

Ověřil1 Jan Novotný, ověřovatel zápisu  

Schválil Robert Pecka, předseda výboru  


