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Zápis z jednání Výboru pro dotační politiku č. 13 

Datum jednání: 11. 05. 2022 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  17.20 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 7, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka, předseda, 

 Helena Ganická, místopředsedkyně, (připojení 17.00) 

 Jiří Svrček, člen, (připojení 16.34) 

 Iva Vojtková, členka, 

 Jan Bína, člen, 

 Apolena Ondráčková, členka, 

 Jan Stern, člen. 

 

Nepřítomni: Jan Novotný, člen, 

Petra Bláhová, členka. 

 

 František Doseděl, radní, 

Přítomní hosté: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického, 

 Daniel Žák, vedoucí oddělení dotací. 

   

Počet stran: 5 

Tajemnice: Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu: Iva Vojtková  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

3. Bod jednání 1 

4. Různé 

 
1. Zahájení  
 

Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 16.30 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám.  

Zároveň byl dohodnut způsob hlasování.  

 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
 
2.1 Program jednání  

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

 
2.2 Ověřovatel zápisu – paní Iva Vojtková 

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

 

3. Bod jednání 1: Dotační řízení na rok 2023 

1. Bodování žádostí 

Proběhla krátká diskuze o to, jak by bylo možné změnit hodnocení žádosti. Pan Pecka představil dvě 

varianty: buď vyškrtnutí nejlepšího a nejhoršího bodu, nebo změnit škálu od 1 do 5, příp. do 6 bodů za 

kritérium. K vynechání 0 se vyjádřil také pan Bína. 

Usnesení č. 1  

Výbor pro dotační politiku souhlasí se změnou bodovací škály u jednotlivých kritérií, a to od 1 bodu  

do 5, příp. 6 bodů za jedno kritérium. 

 

Minimální výše počtu bodů pro možné poskytnutí dotace se nemění, tj. „Dotace může být poskytnuta 

pouze u žádostí, které dosáhly v celkovém hodnocení nejméně ⅔ bodů z maximálního možného počtu 

bodů v daném programu.“ (čl. XI., bod 2) dotačních zásad) 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
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2. Předpokládaná výše výdajů Dotačního fondu na rok 2023 

Členům výboru bylo představeno rozdělení předpokládaných výdajů Dotačního fondu MČ Praha 3 na 

rok 2023 v celkovém objemu 9 840 500 Kč mezi jednotlivé dotační programy: 

 životní prostředí        3,43 % 

 tělovýchova a sport      18,37 % 

 výchova a vzdělávání dětí a mládeže    22,05 % 

 kultura        14,68 % 

 památková péče        3,67 % 

 oblast sociální a zdravotní       9,45 % 

 Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb 28,35 % 

Členové výboru poté diskutovali o možnostech zveřejnění předpokládaných částek v korunách nebo 

v procentech. 

Usnesení č. 2 

 

Výbor pro dotační politiku souhlasí se shora uvedeným procentuálním rozdělením předpokládaného 

objemu finančních prostředků mezi dotační programy a souhlasí s uvedením celkového objemu 

finančních prostředků v Zásadách poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na  

rok 2023 v korunách (čl. IV. Tvorba Dotačního fondu) a v jednotlivých programech v procentech  

(čl. II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu).  

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

                     

3. Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 

Diskuze proběhla především k čl. XIV. Publicita projektu a informace o realizaci projektu, bod 6)  

– k zveřejňování smluv o poskytnutí dotace. 

Paní Gotmanovová informovala členy o zákonné povinnosti zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč  

a o nařízení tajemníka o zveřejňování smluv už nad 10 000 Kč. Smlouvy do 10 000 Kč zveřejněny nikde 

nejsou. Paní Ondráčková proto navrhla, aby se tyto smlouvy zveřejňovaly na webu MČ Praha 3.  

Pan Doseděl dodal, že by se zveřejnění ostatních smluv na webových stránkách mohlo provádět přes 

odkaz na portál Registru smluv. 

Pan Žák navrhl zveřejňování všech smluv v Registru smluv. S touto variantou souhlasili všichni členové 

výboru. 

K ostatním článkům zásad nebyly žádné připomínky. 

Usnesení č. 3 

 

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

dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 

zápisu. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
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4. Dotační program pro oblast životního prostředí 

 

Členové výboru se seznámili s navrhovanými změnami pro dotační program pro oblast životního 
prostředí tak, jak je navrhla Komise životního prostředí, a také s dokumentem Minimální standardy pro 
zpracování projektových žádostí a příloh v rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí, 
jenž bude přílohou tohoto dotačního programu. 
 
Usnesení č. 4 
 
Výbor pro dotační politiku bere na vědomí dokument Minimální standardy pro zpracování projektových 
žádostí a příloh v rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí, souhlasí se změnami 
dotačního programu pro oblast životního prostředí a doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 
vyhlásit tento program tak, jak je uveden v příloze č. 2. 

 

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

 
 

5. Dotační programy pro oblasti tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, 
kultury a památkové péče 
 

K uvedeným programům nebyly komisemi/výbory navrženy žádné konkrétní změny, dochází pouze ke 
změně hodnotitele pro dotační program pro oblast památkové péče z Výboru pro územní rozvoj na 
Kulturní komisi. 
 
Usnesení č. 5 
 
Výbor pro dotační politiku souhlasí se změnou hodnotitele pro oblast památkové péče na Kulturní 
komisi. 
 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 
Usnesení č. 6 
 
Výbor pro dotační politiku souhlasí s podobou předložených programů pro oblasti tělovýchovy a sportu, 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, kultury a památkové péče a doporučuje Zastupitelstvu městské 
části Praha 3 tyto programy vyhlásit tak, jak jsou uvedeny v přílohách č. 3, 4, 5, 6. 
 

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

 

 
6. Dotační programy pro sociální oblast 

 
Dotační výbor vzal na vědomí návrh Komise pro sociální politiku aktualizovat seznam poskytovatelů 
sociálních služeb zařazených do sítě služeb na rok 2023 a také návrh na rozdělení objemu finančních 
prostředků pro sociální oblast mezi dotační program pro oblast sociální a zdravotní a program 
Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb v poměru 1:3. 
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Usnesení č. 7  
 
Výbor pro dotační politiku souhlasí s podobou předložených programů pro sociální oblast a doporučuje 
Zastupitelstvu městské části Praha 3 vyhlásit oba tyto programy tak, jak jsou uvedeny v přílohách  
č. 7 a 8. 
 

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

 

 

Usnesení č. 8 - Souhrnné usnesení k dotačnímu řízení na rok 2023: 

        

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

dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 a vyhlásit na rok 2023 dotační programy 

pro oblast životního prostředí, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, kultury, 

památkové péče, sociální a zdravotní a dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu 

- síť služeb tak, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto zápisu. 

 

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

 

 

4. Různé 

Na závěr pan Doseděl i pan Pecka poděkovali kolegům i pracovníkům, kteří s dotacemi pracují za 

spolupráci. 

 

Zapsal Alena Gotmanovová, tajemnice výboru  

Ověřila1 Iva Vojtková, členka výboru  

Schválil Robert Pecka, předseda výboru  

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  


