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Zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ZMČ  

č. 1/2023 

(dále také jen „výbor“) 

 

Datum jednání: 31. 01. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, zasedací místnost č. 301 

Začátek jednání:  17.00 h 

Konec jednání:  18.02 h 

Jednání řídil: František Doseděl 

Počet přítomných členů: 10, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (případně distanční účast): František Doseděl, předseda 

 Alexander Bellu, místopředseda, 

 Helena Ganická, členka (příchod 17.02) 

 Jan Štern, člen (příchod 17.10) 

 Ondřej Syrový, člen 

 Michaela Kučerová, členka 

 Marcela Pekařová, členka 

 Filip Brückner, člen 

 Jiří Svrček, člen 

 Michaela Grzegorzová, členka 

Omluveni: Max Špachta, člen 

  

Přítomní hosté: Pavel Křeček, radní 

 Daniel Žák, vedoucí OE-OD 

  

Počet stran: 9 

Tajemnice: Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu: Filip Brückner   
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání: Dotace 2023 

4. Bod jednání: Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

5. Různé 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil pan František Doseděl v 17.00 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám. 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

2.1 Program jednání 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

2.2 Ověřovatel zápisu – Filip Brückner 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

3. Bod jednání 1: Dotace 2023 

Členům výboru byly předem zaslány souhrnné tabulky se seznamy žádostí o dotace na rok 2023, které 

jsou doplněny o hodnocení členů příslušných komisí, tj. o body, slovní komentáře a návrhy částek.  

Členové DV se mohli se žádostmi detailně seznámit na dotačním portálu www.dotace.praha3.cz.  

Výbor pro dotační politiku projednal jednotlivé dotační programy v následujícím pořadí:  

3.1 Dotační program pro oblast životního prostředí  

3.2 Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu  

3.3 Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

3.4 Dotační program pro oblast kultury  

3.5 Dotační program pro oblast památkové péče  

3.6 Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

3.7 Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 

http://www.dotace.praha3.cz/
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3.1 Dotační program pro oblast životního prostředí 

 

Celkový počet žádostí 17 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 9 

Počty žádostí podle podprogramů:   

  1. Zelený podprogram – zakládání a obnova zeleně 5 

  2. Modrý podprogram – voda a biodiverzita 6 

  3. Žlutý podprogram – vzdělávání a výchova 6 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 1 154 808 Kč 

 - alokovaná částka  337 800 Kč 

 

Diskuze  
- pan Svrček popsal postup Komise životního prostředí při rozdělování dotací 
- paní Ganická ocenila postup komise 

 

Výbor pro dotační politiku 
- bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise životního prostředí  
- zaokrouhluje částky u žádostí ID 3443 a ID 5284 a konstatuje, že zaokrouhlením se alokovaná 

částka pro dotační program nemění 
 

Usnesení č. 1 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast životního prostředí 

na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 337 800 Kč tak, jak je uvedeno  

v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

3.2 Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

 

Celkový počet žádostí 47 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 44 

Počty žádostí podle podprogramů:  

  1. Podpora sportu dětí a mládeže 29 

  2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport) 14 

  3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů 4 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 5 316 125 Kč 

 - alokovaná částka 1 808 100 Kč 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro dotační politiku ZMČ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

4/9 

 

Diskuze  
- paní Ganická uvedla, že hodnocení i rozdělení částek proběhlo v Komisi pro sport bez 

problémů; dále uvedla, že není také problém přidělit „startovací“ dotaci novému žadateli 

 

Výbor pro dotační politiku bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise pro 

sport. 

 

Usnesení č. 2 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast tělovýchovy  

a sportu a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 1 808 100 Kč tak, jak je uvedeno v příloze 

č. 1 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

3.3 Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

 

Celkový počet žádostí 53 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 45 

Počty žádostí podle podprogramů:  

  1. Pravidelná činnost 22 

  2. Prázdninová činnost 19 

  3. Jednorázové akce 12 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 5 368 532 Kč 

 - alokovaná částka 2 169 700 Kč 

 
Výbor pro dotační politiku  

- bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise pro výchovu a vzdělávání 

- na doporučení komise upravuje konkrétní účel použití finančních prostředků u žádostí ID 5370 

a ID 5253 

 

Usnesení č. 3 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast výchovy  

a vzdělávání dětí a mládeže na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši  

2 169 700 Kč tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro dotační politiku ZMČ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

5/9 

 

3.4 Dotační program pro oblast kultury 

 

Celkový počet žádostí 59 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 46 

Počty žádostí podle podprogramů:  

  1. Alternativní a profesionální kulturní projekty 29 

  2. Spolková činnost 8 

  3. Lokální kulturní akce a projekty 22 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 7 633 301 Kč 

 - alokovaná částka     1 445 000 Kč 

 
Diskuze  

- pan Štern uvedl, proč Kulturní komise nesouhlasí s přidělením dotace na pronájem Atria 

 

Výbor pro dotační politiku 

- bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Kulturní komise 

- na doporučení komise upravuje konkrétní účel použití finančních prostředků u žádostí ID 5399, 

5444 a 5433 

 

Usnesení č. 4 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast kultury  

na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 1 445 000 Kč tak, jak je uvedeno  

v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3.5 Dotační program pro oblast památkové péče 

 

Celkový počet žádostí 4 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 4 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 543 700 Kč 

 - alokovaná částka 361 600 Kč 

 
Výbor pro dotační politiku bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Kulturní 

komise 
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Usnesení č. 5 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast památkové péče 

na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 361 600 Kč tak, jak je uvedeno  

v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3.6 Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

 

Celkový počet žádostí 64 

Z toho: 

 - návrh na přidělení dotace 49 

Počty žádostí podle podprogramů:  

  1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona  
      č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

35 

  2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území    
      MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 

15 

  3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 7 

  4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče 7 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 5 760 198 Kč 

 - alokovaná částka 929 600 Kč 

 

Výbor pro dotační politiku 

- bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise pro sociální politiku 

- bere na vědomí změnu žadatele z důvodu sloučení u žádostí ID 5416, 5418 a 5424 

- na doporučení komise upravuje konkrétní účel použití finančních prostředků u žádosti ID 5463 

 

Usnesení č. 7 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast sociální a 

zdravotní na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 929 600 Kč tak, jak je 

uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3.7 Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 

 

Celkový počet žádostí 16 

Finance 

 - požadovaná částka žadatelů 7 728 777 Kč 

 - alokovaná částka 3 160 600 Kč 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro dotační politiku ZMČ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

7/9 

 

Výbor pro dotační politiku bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise pro 

sociální politiku 

 

Usnesení č. 8 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu Individuální podpora služeb 

lokálního významu – síť služeb na rok 2023 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 

 3 160 600 Kč tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

3.8 Rekapitulace a souhrnné usnesení k rozdělení dotací na rok 2023 

 

Počet podaných žádostí na rok 2023 260 

 

Z toho 

- návrh na přidělení dotace 213 

- návrh na nepřidělení dotace       47  

 

Rozdělení Dotačního fondu mezi jednotlivé programy 

 

Dotační fond 2023 částka v tis. Kč 

Dotační program pro oblast životního prostředí 337,8 

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 1 808,1 

Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2 169,7 

Dotační program pro oblast kultury 1 445,0 

Dotační program pro oblast památkové péče 361,6 

Dotační program pro oblast sociální a zdravotní  929,6 

Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb 3 160,6 

Dotační fond městské části Praha 3 - celkem 10 212,4 
 

 

Usnesení č. 9 

 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit rozdělení 

finančních prostředků ve všech dotačních programech na rok 2023 tak, jak je uvedeno v příloze 

č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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4. Bod jednání 2: Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

Výbor pro dotační politiku projednal návrh odboru ekonomického schválit vzory veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části, které budou od 1. 3. 2023 uzavírány s úspěšnými žadateli 

o dotace na rok 2023.  

Jedná se o tyto vzory smluv: 

 pro dotační oblasti – životní prostředí, tělovýchova a sport, kultura, výchova a vzdělávání, 

památková péče, oblast sociální a zdravotní  

1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“ veřejné 

podpory  

2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „de minimis“,  

tj. podpory malého rozsahu  

3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv. vyrovnávací 

platby za službu obecného hospodářského zájmu  

 pro dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb  

4.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“ 

veřejné podpory  

4.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv. vyrovnávací 

platby za službu obecného hospodářského zájmu  

Usnesení č. 10 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit předkládané vzory 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části v podobě tak, jak jsou 

uvedeny v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5. Různé 

Hodnocení žádostí 

- pan Svrček informoval členy výboru o názoru Komise životního prostředí, že je potřeba změnit 

postup při hodnocení žádostí tak, jak je uvedeno v zápise z jednání komise ze dne 12. 1. 2023 

- paní Ganická navrhuje, aby k výslednému hodnocení komise došlo ke změně v případě, že se 

některé z hodnocení liší od průměru, např. když se jedná o 30% odchylku 

- pan Štern není zastáncem škrtání nejnižší a nejvyšší hodnoty, klade spíše důraz na diskuzi  

při jednání komise o dotacích 

Otázka hodnocení bude ještě předmětem dalšího jednání. 

 

Závěrečné zprávy 

- paní Ganická se zeptala, proč nejsou v dotačním systému vidět závěrečné zprávy o realizaci 

projektů 

Pan Žák jednak vysvětlil, že závěrečná zpráva vč. publicity jsou součástí vyúčtování dotace, a jednak, 

že se nyní čeká na IT podporu v případě zveřejnění vyúčtování za rok 2020. Poté budou zveřejněna 

vyúčtování za rok 2021 s tím, že vyúčtování za rok 2022 budou předmětem kontroly od 1. 2. 2023 a 

jejich zveřejnění bude probíhat postupně po provedení této kontroly ze strany odboru ekonomického. 

 

Dotační řízení na rok 2024 

- členové výboru se shodli na pokračování stejné časové osy jako v předešlých letech,  

tj. vyhlášení programů v červnu, podávání žádostí v září, schválení výsledků zastupitelstvem  

v prosinci 

- paní Gotmanovová osloví komise k připomínkování dotačních zásad a programů a zpracuje pro 

další jednání 

 

Předpokládaný termín příštího jednání výboru: 18. 4. 2023 v 16.30 

 

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsala Alena Gotmanovová, tajemnice výboru  

Ověřil1 Filip Brückner, ověřovatel ověřeno elektronicky  

Schválil František Doseděl, předseda výboru schváleno elektronicky 


