
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 125

ze dne 17.12.2019

                       
Dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3 ze dne 21. 11. 2019 a Rady 

městské části ze dne 9. 12. 2019 schválit rozdělení finančních prostředků v dotačních 
programech na rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení 

II. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků v dotačních programech na rok 2020 tak, jak je 

uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení 

III. u k l á d á
1. vedoucí odboru školství

1.1. zajistit písemné oznámení o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace všem 
žadatelům

1.2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
městské části Praha 3

1.3. předat podklad k vyplacení dotace odboru ekonomickému

2. vedoucí odboru ekonomického
2.1. zajistit vyplacení dotace, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

o poskytnutí dotace
3. starostovi městské části

3.1. podepsat příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
městské části Praha 3

Jiří Ptáček 
starosta městské části
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZMČ 
(dále také výbor, nebo DV) 

Datum jednání:     21. 11. 2019 

Místo jednání:      Zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 

Začátek jednání:     16: 03 h.  

Konec jednání:      17:58 h. 

Jednání řídil:      Robert Pecka, předseda výboru  

Počet přítomných členů:    8, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (podle prezentační listiny):   Robert Pecka, předseda výboru  

Helena Ganická, místopředsedkyně výboru 

Jana Belecová, členka výboru 

Jan Bína, člen výboru 

Mojmír Mikuláš, člen výboru 

Jan Novotný, člen výboru – příchod 16:27 

Karel Světlík, člen výboru 

Jiří Svrček, člen výboru 

        

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Omluveni:       David Soukup, člen výboru 

Přítomní hosté:   František Doseděl, radní 

Alena Gotmanovová, odbor školství 

Milan Richter, FK Viktoria Žižkov a.s. 

                

Počet stran:      10 

Tajemník komise (zapisovatel):   Pavel Vojtěch, tajemník výboru 

Ověřovatel zápisu:     Jana Belecová, členka výboru 
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Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

3. Revokace dotačních zásad a programů 

4. Dotace 2020 

5. Ostatní 

Body programu: 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 16:03 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám. 

 

2. Schválení programu 

Hlasování: pro:  7     proti:   0  zdržel se:   0  nehlasoval:   0 

Schválení ověřovatele zápisu   

Hlasování: pro: 6     proti:   0  zdržel se:  1   nehlasoval:   0 

Souhlas s přítomností hostů  
 

Hlasování: pro:  7      proti:   0  zdržel se:   0  nehlasoval:   0 

 

3. Revokace dotačních zásad a programů 

DV projednal návrh odboru školství schválit revokaci usnesení ZMČ č. 70 -76 ze dne 11. 6. 2019 v tomto 

rozsahu: 

 usnesení č. 70, příloha č. 2 Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 

2020 

- V čl. VI. odst. 4) bylo ustanovení o nezbytnosti vypořádání „pohledávek za předchozí období“ nahrazeno 

ustanovením o vypořádání „všech splatných pohledávkách“. Výslovně je tak mezi podmínkami 

poskytnutí dotace uvedeno, že žadatel nesmí mít vůči městské části žádný dluh po splatnosti. 

- V čl. VI. odst. 5 je pak nově výslovně uvedeno, že v případě, že bude podána žádost o dotaci na 

obsahově shodný projekt i v jiném z vypsaných programů, budou veškeré takové žádosti na obsahově 

shodný projekt vyřazeny. 

- Čl. X. odst. 8 nově stanovuje, že odbor školství vyhotovuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace. 

- Čl. XII. byl v odst. 3 z důvodu vhodnosti formulačně upraven tak, že žadatel již nepředkládá úředně 

ověřenou kopii Pověření hlavního města Prahy k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 

Tento odstavec byl doplněn o povinnost pracovníka odboru školství ověřit, zdali žadatel tímto pověřením 

disponuje. Rovněž byla v závěru zmíněného odstavce do závorky přidána podmínka, že dotace bude 

poskytnuta v režimu podpory de minimis, jen bude-li to možné. 
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- V čl. XIV. odst. 2 zásad byla opravena písařská chyba, resp. odkaz na webové stránky byl doplněn tak, 

že nyní zní: https://dotace.praha3.cz.  

- Z důvodu zamezení mylného výkladu byl dále v čl. XV. odst. 1 upraven 4. bod. 

 

 usnesení č. 71 – 76 

- Jednotlivé dotační programy byly v čl. VIII. odst. 2 a 3 upraveny tak, aby odpovídaly znění Zásad. 

- V části Přílohy k dotačnímu programu byla opravena písařská chyba, resp. odkaz na webové stránky byl 

doplněn tak, že nyní zní: https://dotace.praha3.cz. 

- ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ DOTACE 2020 – DATA VYŽADOVANÁ V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI – 

není nutné zadávat ID datové schránky 

 

 usnesení č. 71 

- ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ DOTACE 2020 – DATA VYŽADOVANÁ V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI 

byla změněna formulace v části Souhlas žadatele a Čestné prohlášení. 

 usnesení č. 75 

- Prohlášení žadatele o veřejné podpoře bylo doplněno o možnost podpory ve formě vyrovnávací platby za 
závazek k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, kterou byl žadatel pověřen hl. m. Prahou. 

 

Paní Gotmanovová zároveň informovala členy výboru o tom, že formulační změny a opravy písařských 

chyb byly provedeny po konzultaci s AK Veselý. Z vyjádření advokátní kanceláře vyplývá, že tyto změny 

nemají vliv na dotační řízení na rok 2020 a nijak neomezují žadatele o dotace. 

 

Usnesení č. 1 

Výbor pro dotační politiku ZMČ doporučuje zastupitelstvu městské části Praha 3 revokovat usnesení 

č. 70-76 ze dne 11. 6. 2019 v uvedeném rozsahu. 

Hlasování: pro:  6      proti:  0  zdržel se:  1  nehlasoval:   0 

 

4. Dotace 2020 

Rozpočtové opatření 

Pan Doseděl informoval členy Výboru, že dne 8. 11. 2019 na rozpočtovém řízení došlo ke snížení 

objemu finančních prostředků Dotačního fondu na 10 550 000 Kč. Zároveň představil svůj návrh (viz 

tabulka), jakým způsobem při snižování částek postupovat. Z tohoto důvodu byly projednávané částky 

poměrně sníženy proti návrhům komisí/výboru.  
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Obecné informace  

Členům DV byly zaslány tabulky, které jsou doplněny o hodnocení příslušných komisí/výboru (body za 

kritéria), návrhy částek a slovní komentáře. 

 

Pan Robert Pecka navrhl členům DV postupovat při schválení/neschválení dotací podle dotačních 

oblastí v tomto pořadí: 

1. životní prostředí 

2. tělovýchova a sport 

3. kultura 

4. výchova a vzdělávání 

5. sociální a zdravotní oblast 

6. památková péče 

 

Výbor před projednáváním návrhů na přidělení výše dotací přijal usnesení, které se týká všech 

dotačních programů. 

 

Usnesení č. 2 

Výbor pro dotační politiku se usnesl na tom, že pokud v některé dotační oblasti nebudou vyčerpány 

finanční prostředky, budou tyto převedeny do dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast. 

 

Hlasování: pro:  6      proti:   0  zdržel se:   2  nehlasoval:   0 

Usnesení č. 3 

Výbor pro dotační politiku se usnesl na tom, že pokud je navržena vyšší částka, než umožňují pravidla 

příslušného dotačního programu, bude tato částka upravena na možné maximum.  

 

Hlasování: pro:  6      proti:   0  zdržel se:  2  nehlasoval:   0 

Návrh postupu snížení dotací na potřebnou částku 10 550 000 Kč 

2020   
krácení na 

% 
0,917391304         

  

původní 

al. částka 

(Kč) 

nová al. 

částka 

(Kč) 

rozdíl (Kč) 
uděleno 

komisemi (Kč) 

potřeba 

ušetřit (Kč) 
řešení (Kč) 

Ponížení 

v 

kapitole 

ŽP 460000 422000 38000 254450 -167550 254400 0,00% 

VV 2760000 2532000 228000 2706384 174384 2532000 6,44% 

TS 2300000 2110000 190000 2300000 190000 2110000 8,26% 

Soc. 3680000 3376000 304000 3680000 304000 3543600 3,71% 

K. 1840000 1688000 152000 1839415 151415 1688000 8,23% 

PP. 460000 422000 38000 460000 38000 422000 8,26% 

suma 11500000 10550000 950000 11240249 690249 10550000   
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4.2 Dotační program pro oblast životního prostředí 

 

Celkový počet žádostí 13 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

dosažený stanovený počet 7 

dosaženo méně než 2/3 bodů 6 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních 
zahrad, údržba vzrostlé zeleně 6 

2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody 1 

3. Projekty na podporu biodiversity 2 

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů        4 

Finance   

předpokládaná alokovaná částka 422 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 254 400 Kč 

požadovaná částka žadatelů 982 250 Kč 

 

Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

celkem 7 žádostí. 

Členové výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 254 450 Kč podle doporučení 

Komise pro životní prostředí. Zároveň změnili ve třech případech slovní komentáře Komise pro životní 

prostředí, které mají být brány jako doporučení, nikoliv jako podmínka přidělení dotace. 

Výbor pro dotační politiku souhlasí s převedením nevyužitých finančních prostředků ve výši 167 600 Kč 

do dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast. 

Hlasování: pro:  8     proti:  0  zdržel se:   0  nehlasoval:   0 

 

4.3. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

 

Celkový počet žádostí 67 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

dosažený stanovený počet 52 

dosaženo méně než 2/3 bodů 15 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Podpora sportu dětí a mládeže 47 

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport) 18 

3. Podpora handicapovaných sportovců 2 
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Finance   

předpokládaná alokovaná částka 2 110 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 2 110 000 Kč 

požadovaná částka žadatelů 8 441 161 Kč 

 

Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

celkem 52 žádostí. 

Členové výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 2 110 000 Kč a souhlasí s jejich 

rozdělením. 

 

Hlasování: pro:  8     proti:   0  zdržel se:   0  nehlasoval:   0 

 

4.4. Dotační program pro oblast kultury 

Diskuze 

- Člen výboru pan Mojmír Mikuláš nesouhlasí s přidělením dotace pro organizaci Auto*Mat. 

Podle jeho názoru se jedná o lobbistickou skupinu bojující proti motoristům a její osobní 

náklady nemají být podporovány MČ Praha 3. 

- Dva z projektů ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. mají celopražský význam a neshodují se 

tak s cíli Koncepce pro dotační politiku MČ Praha 3, která je zaměřena především na podporu 

lokálních projektů a místních akcí. 

 

Celkový počet žádostí 58 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

dosažený stanovený počet 26 

dosaženo méně než 2/3 bodů 32 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty 29 

2. Spolková činnost 12 

3. Lokální kulturní akce a projekty 17 

Finance   

předpokládaná alokovaná částka 1 688 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 1 688 000 Kč 

požadovaná částka žadatelů 8 532 563 Kč 

 

Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

celkem 26 žádostí. 

Členové výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 1 688 000 Kč a souhlasí s jejich 

rozdělením. 
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Hlasování: pro:  6      proti:   0  zdržel se:   1  nehlasoval:   1 

 

 

4.5. Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání 

 

Celkový počet žádostí 69 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

dosažený stanovený počet 54 

dosaženo méně než 2/3 bodů 15 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Pravidelná činnost 30 

2. Prázdninová činnost 20 

3. Jednorázové akce 19 

Finance   

předpokládaná alokovaná částka 2 532 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 2 532 000 Kč 

požadovaná částka žadatelů 6 373 323 Kč 

 

Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

celkem 54 žádostí. 

Členové výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 2 532 000 Kč a souhlasí s jejich 

rozdělením. Zároveň změnili v deseti případech slovní komentáře Komise pro výchovu a vzdělávání, 

které mají být brány jako doporučení, nikoliv jako podmínka přidělení dotace. 

 

Hlasování: pro:  6     proti:   0  zdržel se:   2  nehlasoval:   0 

 

4.6.  Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

Diskuze: 

- Člen výboru pro dotační politiku Jan Novotný vznesl procedurální návrh na odložení hlasování 

o dotacích v programu pro oblast sociální a zdravotní. 

Hlasování: pro:  2      proti:   1  zdržel se:   5  nehlasoval:   0 

 

Celkový počet žádostí 72 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 
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dosažený stanovený počet 65 

dosaženo méně než 2/3 bodů 3 

dosaženo více než 2/3 bodů bez návrhů na dotaci 4 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách 33 

2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ 
Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 26 

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 5 

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče 8 

Finance   

předpokládaná alokovaná částka 3 376 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 3 543 600 Kč 

požadovaná částka žadatelů 10 629 293 Kč 

 

Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

celkem 65 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 3 543 600 Kč a souhlasí s jejich 

rozdělením. 

Členové výboru souhlasí s názorem Komise pro sociální politiku a rozhodli se čtyři žádosti i přes 

dostatečný počet bodů finančně nepodpořit. 

 

Hlasování: pro:  5                   proti:   0                        zdržel se:   1                       nehlasoval:   2 

 

4.7. Dotační program pro oblast památkové péče 

Celkový počet žádostí 5 

Z toho: 

pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

dosažený stanovený počet 5 

dosaženo méně než 2/3 bodů 0 

Počty žádostí podle účelů:    

1. Památková péče 5 

Finance   

předpokládaná alokovaná částka 422 000 Kč 

rozdělená částka - návrh 422 000 Kč 

požadovaná částka žadatelů 1 140 000 Kč 
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Podmínky pro přidělení dotace v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 splnilo 

všech 5 žádostí. 

Členové výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 422 000 Kč a souhlasí s jejich 

rozdělením. 

 

Hlasování: pro: 7      proti:   0  zdržel se:   1  nehlasoval:   0 

 

Závěr 

Předseda výboru zhodnotil průběh jednání a zrekapituloval rozdělení finančních prostředků: 

 

1. Dotační program pro oblast životního prostředí                     254 400 Kč 

2. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu   2 110 000 Kč 

3. Dotační program pro oblast kultury     1 688 000 Kč 

4. Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání   2 532 000 Kč 

5. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví                3 543 600 Kč 

6. Dotační program pro oblast památkové péče                    422 000 Kč 

              Celkem:                   10 550 000 Kč 

 

Dále uvedl, že rozdělení finančních prostředků, které bylo na jednání projednáno, bude sloužit jako 

návrh ke schválení ZMČ. Z tohoto důvodu hlasoval Výbor pro dotační politiku o závěrečném usnesení. 

 

Usnesení č. 4 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit rozdělení finančních 

prostředků ve všech dotačních programech tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu, jež obsahuje 

návrhy na přidělení dotací a jejich výši, příp. nepřidělení dotace, na rok 2020. 

 

Hlasování: pro: 6      proti:   0  zdržel se:   2  nehlasoval:   0 

 

5. Ostatní 

 

 Alokovaná částka 

Diskuze 

Členka výboru Jana Belecová uvedla, že zbývající částka z programu životního prostředí byla podle 

návrhu pana Doseděla vložena do Dotačního programu pro oblast sociální a zdravotní bez předchozího 

projednání výborem. Doporučuje proto do budoucna, aby se o převodu případných zbývajících částek 

rozhodovalo až na jednání výboru. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
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Usnesení č. 5 

Výbor pro dotační politiku požaduje, aby byla příště alokovaná částka známa již před zasedáním 

hodnotících komisí. 

Hlasování: pro: 8      proti:   0  zdržel se:   0  nehlasoval:   0 

 

 Dotační systém 

 

Místopředsedkyně DV Helena Ganická navrhla, aby se mohli hodnotitelé vracet k již ohodnoceným 

žádostem a opravovat vlastní hodnocení.  

 

 „Kulatý“ stůl 

Paní Ganická dále připomněla  záměr uspořádat tzv. „kulaté stoly“ – diskuze s občany a organizacemi 

o rozsahu a oblastech dotační podpory. 

Termín konání bude dohodnut na příštím jednání výboru. 

 

Příští zasedání Výboru pro dotační politiku se uskuteční 13. 2. 2020 v 16:30. 

 

Zapsal: Pavel Vojtěch, tajemník komise  

Ověřila: Jana Belecová, ověřovatelka  

Schválil: Robert Pecka, předseda komise  
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1

Českomoravská 

myslivecká jednota, 

z.s., obvodní 

myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 4 Přírodovědění

Praha 3, 

Radhošťská 2017/9, 

MŠ a ZŠ Prahy 3

učební a studijní pomůcky, 

obrázkové materiály a ceny 

pro děti, pronájmy studijních, 

provozních a společenských 

prostor, odměny odborným 

lektorům, sokolníkům, 

trubačům a kynologům, 

drobný materiál

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,25 2,63 3,25 3 2,63 3,75 18,5 80 000 Kč 0 Kč

2

Českomoravská 

myslivecká jednota, 

z.s., obvodní 

myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 4
Ochrana přírody a 

biotopu zvěře

Praha 3, 

Radhošťská 2017/9

pronájem prostor pro 

semináře, odměna lektorům, 

zpracování výukových a 

propagačních materiálů a 

jejich tisk, drobný materiál

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,75 2,63 2,5 2,88 2,63 3 16,38 30 600 Kč 0 Kč

IČ / rok 

narození

5

5

          či osob s jiným postižením

5

5

·         počet dotčených obyvatel

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

Kritéria platná pro všechny podprogramy

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

Místo realizace
Konkrétní účel použití 

finančních prostředků
1. 2. 3. 4.

Specifikace projektu

Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria

5. 6.

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

Žádosti mimo jiné 

neobsahují plány 

konkrétních akcí na rok 

2020 (uvedení názvu, 

předpokládaný termín, 

náplň akce, cílová 

skupina). Rovněž 

předložené rozpočty jsou 

nepřesné a neúplné.

Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Program pro oblast životního prostředí

C
e
lk

o
v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

  

3. Projekty na podporu biodiversity

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích 

materiálů 

1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora 

komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně       

2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody

Podprogramy
Maximální počet 

bodů

5

5

5. Popis následné péče vč. nákladů na tuto péči, tzn. udržitelnost projektu

4. Kvalita navrhovaného řešení (vč. volby rostlinného materiálu)
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3 Ďuríček Michal 1972 3 Péče o ptáky v zimě

parky městské části 

Praha 3 (hlavně 

Vítkov, Židovské 

pece a případně 

Parukářka)

krmivo pro ptáky, materiál na 

krmítka a pítka

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 4,63 4,25 4,13 4,63 25,63 16 500 Kč 16 500 Kč

Doporučení komise: 

příjemce před instalací 

krmítek projedná typ a 

umístění na plochách 

veřejné zeleně MČ Praha 3 

s OOŽP; krmítka vyrobená 

svépomocí z plastových 

nádob nelze k tomuto účelu 

použít.

4

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 4

Ekologické a 

enviromentální 

kroužky při 4. 

přístavu

Praha 3, Pitterova 

2892/1

doplnění vybavení pro činnost 

včelařského kroužku při 4. 

přístavu (ochranné obleky, 

barvy na úly, nástavky úlů, 

víčka na sklenice, rámečky, 

voskové mezistěny, léčivo k 

léčení včel, drobný spotřební 

materiál a vybavení), kurz na 

včelařské škole pro vedoucího 

kroužku, krmení pro ovce a 

slepice, náklady na veterinární 

ošetření a doplnění stáda ovcí

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,75 3,5 3,88 4,25 4 4,38 23,75 50 000 Kč 50 000 Kč

Žádost splňuje všechna 

kritéria pro přidělení dotace 

v plné výši.

5
Společenství vlastníků 

Biskupcova 1718
26442612 1

Revitalizace zeleně 

vnitrobloku 

poničeného 

housenkami bekyně 

velkohlavé. Likvidace 

odpadu 

kontaminovaného 

housenkami a 

obnova trávníků a 

osázení kytičkami

Praha 3, vnitroblok 

Biskupcova, 

Jeseniova, 

Viklefova, 

Ambrožova

postřik stromů proti 

housenkám, vyprázdnění 

housenkami kontaminovaném 

obsahu kompostérů a volně 

ležícího odpadu na zahradě, 

odnos odpadu, obnova 

trávníkových ploch a vysazení 

nových kytiček poničených 

housenkami

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,63 3,25 3,38 3,5 3,13 3,5 20,38 49 750 Kč 49 700 Kč

Doporučení komise: 

příjemce před provedením 

zákroku zkonzultuje způsob 

provedení na OOŽP 

(zajištění informovanosti 

veřejnosti o chystaném 

zákroku, typ použitého 

ochranného přípravku 

včetně způsobu jeho 

použití).

6

Společenství vlastníků 

Jičínská 1797 a 2736, 

Praha 3

26773040 1

Rekonstrukce 

předzahrádek 

bytových domů 

Jičínská 1797 a 

2736, Praha 3

Praha 3, Jičínská 

1797/39 a 2736/41

stavební práce, bourací práce, 

úprava zpevněných ploch a 

systému jejich odvodnění, 

obnova oplocení a opěrných 

zídek, hrubé a čisté terénní 

úpravy sadové úpravy, 

založení parterového trávníku, 

založení záhonů, výsadba 

dřevin, mulčování rostlin

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,88 3,38 2,88 2,88 2,75 2,63 17,38 250 000 Kč 0 Kč

Projekt předložený v 

žádosti o dotaci obsahoval 

především stavební práce, 

pouze malá část se týkala 

návrhu nových sadových 

úprav. Zároveň nebylo 

doloženo stanovisko 

odboru památkové péče 

MHMP. Z podrobně 

zpracovaného rozpočtu 

rovněž není patrné, které 

jeho položky jsou součástí 

požadované dotace.

7

Společenství vlastníků 

domu Koněvova 2441, 

Praha 3

05917549 1

Rekonstrukce 

zahrady přináležející 

k domu Koněvova 

127

Praha 3, Koněvova 

2441/127

odstranění, chemické 

odplevelení, odvoz a likvidace 

odpadu, modelace povrchu u 

posezení, výsadby, materiály, 

doprava

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,25 3 2,25 2,75 3 2,88 17,13 82 900 Kč 0 Kč

Jedná se o část pozemku 

č. parc. 2183/49 v majetku 

hl. m. Prahy se svěřenou 

správou MČ Praha 3, který 

má Společenství vlastníků 

v pronájmu. KŽP 

nepovažuje za vhodné 

přidělení dotace.
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8
Společenství vlastníků 

Malešická 21 a 23 
24297496 1

Revitalizace zahrady 

ve vnitrobloku 

Malešická 21 a 23

Praha 3, Malešická 

č.p. 2401 a 2402

počáteční, přípravné práce 

revitalizace (prořezání 

stávajících stromů, úprava 

zeleně, výsadba nových 

rostlin, zkultivování a 

zatravnění terénu)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,88 3,88 3,13 3,63 3,38 3,5 21,38 40 000 Kč 40 000 Kč

Součástí žádosti je projekt, 

který obsahuje návrh 

rozšíření ploch zeleně, 

zvětšení ploch propustných 

povrchů, kompostér. Do 

projektu je třeba zakreslit 

umístění vyvýšených 

záhonů. Projekt splňuje 

všechna kritéria pro 

přidělení dotace.

9

Společenství vlastníků 

Radhošťská 12, Praha 

3

03693970 1

Revitalizace 

vnitrobloku - 

pozemek par.č. 1485 

k.ú. Žižkov

Praha 3, pozemek 

parc.č.1485

realizace první a částečně 

druhé etapy revitalizace 

pozemku: odstranění 

zničeného betonového 

povrchu, schodů a betonu v 

bývalém bazénku, drcení části 

betonu do mlatových cest a na 

částečné zasypání bazénku, 

přesun nevyhovujícího, 

starého a holuby a psy 

znečištěného písku, odvoz a 

odnos zbytku povrchu, kácení 

dendrologicky nevyhovujících 

stromů odborníky, odstranění 

pařezů, prořezávky porostů, 

štěpkování a rozřezání větví, 

nákup a přeprava zeminy na 

trávník, vypůjčení nářadí a 

nástrojů, zadání tvorby 

projektu zahradním 

architektem 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,13 2,88 3 2,75 2,63 2,5 16,88 250 000 Kč 0 Kč

Součástí žádosti je 

především nepřesný 

projekt, který neobsahuje 

etapizaci popisovaných 

činností a není doložen 

přesným položkovým 

rozpočtem.

10

Společenství vlastníků 

Radhošťská 1623/18, 

20, 22, Praha 3

03671828 1

zeleň do 

předzahrádek, 

dvorků a balkonů

Praha 3, 

Radhošťská 

1623/18, 20, 22

obnova předzahrádek, 

vytvoření nové zelené plochy 

pro setkávání a odpočinek 

obyvatel domu ve dvorcích a 

umístění truhlíků s květinami 

na balkóny domu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,38 3,25 3,75 2,88 3,38 20,13 42 000 Kč 42 000 Kč

Žádost o dotaci je 

zaměřená na pořízení 

okrasných truhlíků včetně 

výsadby rostlinného 

materiálu. Doporučení 

komise: využít dešťovou 

vodu pro zálivku nově 

instalovaných truhlíků. 

11

Společenství vlastníků 

Radhošťská 1623/18, 

20, 22, Praha 3

03671828 2 jímání dešťové vody

Praha 3, 

Radhošťská 

1623/18, 20, 22

úprava okapových svodů, 

instalace velkokapacitních 

barelů na dešťovou vodu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,83 3,5 2,83 4 3,67 4,17 22 12 000 Kč 12 000 Kč

Žádost zaměřená na 

zachytávání a využití 

dešťové vody splňuje 

všechna kritéria pro 

přidělení dotace.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020



12 Záhony pro školky z.s. 05291691 4 Záhony pro školky

Praha 3, MŠ Jarov, 

MŠ Pražačka, DS při 

ZŠ Cimburkova

vytvoření bylinkových záhonů 

na školních zahradách, včetně 

sadby, osiva a zahradnických 

pomůcek, zajištění seminářů 

pro vyučující a workshopů pro 

děti, Sešity malého 

zahradníka, koordinace 

projektu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,13 3,88 4,13 3,5 4,25 22,88 58 500 Kč 44 200 Kč

Odsouhlasená výše dotace 

je ponížena o režijní 

náklady, u kterých lze těžko 

doložit rozúčtování pro 

plnění dotace (energie, 

účetnictví, telefony). 

Zároveň je položka 

koordinace projektu 

snížena na částku 10 000 

Kč.

13 Zvířecí svět, z.s. 04790944 3

Ochrana ptactva - 

kastrace volně 

žijících koček

Praha 3 

veterinární péče, léky, 

odčervení, "odblešení", krmivo 

včetně veterinárních diet, 

stelivo, desinfekce, 

hyg.prostředky, deky, hadry, 

pytle na odpad, phm

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,25 3,38 3,25 3,63 3,13 3,13 19,75 20 000 Kč 0 Kč

Z žádosti není patrný 

způsob stanovení podílu 

činností majících přímý 

dopad na území Prahy 3.

982 250 Kč 254 400 Kč
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1 Agoge Life s.r.o. 07363851 2
Zdravý pohyb v 

každém věku

Praha 3, Na Jarově 

2424/2

vstupné, pomůcky 

(gymnastické balóny, overbally, 

kužely, agility žebřík, podložky 

na cvičení, odporové gumy), 

tisk propagačního materiálu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 2 2,4 2,5 1,4 3,4 15 208 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nekvalitně zpracovaného a 

přemrštěného rozpočtu. Bodové 

ohodnocení bylo sníženo i z důvodu 

chybějící kontinuity. Projekt rovněž 

nenabízí konkrétní akce ani slevy pro 

návštěvníky (např. pro seniory). 

2 Boxing club Rebel z.s. 04627083 1

Obnova vybavení a 

nové pomůcky pro 

REBELÁTKA 2020

Praha 3, Koněvova 

863/57

materiální vybavení (chrániče, 

dětské helmy apod.), boxovací 

panák

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,4 4 3,8 3,1 4,1 3,6 23 40 000 Kč 13 800 Kč

3 Boxing club Rebel z.s. 04627083 2
Podpora na provoz 

spolku BC Rebel 2020 

Praha 3, Koněvova 

863/57
částečné pokrytí nájmu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 21 105 000 Kč 36 700 Kč

Smysluplné projekty. Dotace sníženy z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu 

MČ Praha 3.

Maximální počet 

bodů
Kritéria platná pro všechny podprogramy

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu
5

4. Velikost členské základny / předpokládaný počet účastníků

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)

IČ / rok 

narození

5

5

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

          či osob s jiným postižením

5. Kontinuita projektu

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

5

5

5

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

Slovní komentář

1. 2. 3. 4. 5. 6.

C
e

lk
o

v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

 (
z
a

o
k
ro

u
h

le
n
o

) 

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria

Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Specifikace projektu

Místo realizace
Konkrétní účel použití 

finančních prostředků

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Podprogramy

1. Podpora sportu dětí a mládeže

3. Podpora handicapovaných sportovců

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
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4 BUČI z.s. 22896163 2

Fotbalový turnaj pro 

neregistrovaná dětská 

družstva 2020

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19

přímé provozní náklady turnaje

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 2,4 3,6 3,4 3 3,6 20 45 000 Kč 18 400 Kč

Komise oceňuje hezký záměr, ale 

dotace snížena z důvodu 

nevyváženého rozpočtu.

5 BUČI z.s. 22896163 1

Turistický oddíl 

mládeže ze sociálně 

slabých rodin

Praha 3, ČR doprava na akce

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3 3,5 2,4 3,7 3,7 20 97 000 Kč 27 500 Kč

Dotace snížena z důvodu 

nevyváženého rozpočtu - vysoké 

náklady na akci na jednoho účastníka.

6 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2
Beachvolejbal pro 

každého

Praha 3, areál spolku 

na Vítkově

osobní náklady (kvalifikovaní 

trenéři a zdravotní dozor), 

částečné pokrytí provozních 

nákladů v zimních měsících 

spojených s chodem haly 

(vytápění haly, osvětlení haly), 

tréninkové pomůcky, 

fotodokumentace a propagace, 

ceny pro účastníky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3 3,7 3,3 4 3 21 120 000 Kč 22 900 Kč

Dotace snížena z důvodu nižší podpory 

na osobní náklady a z důvodu 

omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

7 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 1 Pohyb hrou
Praha 3, areál spolku 

na Vítkově

náklady na kvalifikované 

trenéry, tréninkové a soutěžní 

vybavení (empire pro rozhodčí, 

míče, sítě), energie (provoz 

haly, oddělené nádrže na topný 

olej)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 3,6 3,4 3 3,7 3 21 160 000 Kč 32 100 Kč

Dotace snížena o osobní potřeby 

sportovců a z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

8

Česká federace 

Powerchair Hockey, z. 

s.

27051439 3

Organizace Play off 

2020 v Powerchair 

hockey

Praha 3, Na 

Třebešíně 3215/1

pronájem hal, ubytování, 

cestovné odměny pro rozhodčí 

a osobní asistenci, materiální 

náklady, pronájem prostor a 

technické zajištění 

slavnostního vyhlášení

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,4 4,6 3 3,2 4,2 4,6 24 40 000 Kč 27 500 Kč

Dotace navržena z důvodu podpory 

kontinuální činnosti handicapovaných 

sportovců.

9
České sportovní lezení 

z.s.
05663148 1 Lezení do škol

Praha 3, K Lučinám 

2500/18 (ZŠ 

Chmelnice), Nad 

Ohradou 1700/25 

(ZŠ Pražačka)

doprava mobilní stěny a 

dopadiště, montáž a demontáž 

mobilní stěny a dopadiště, část 

nákladů na montáž chytů a 

stavbu lezeckých cest na stěně

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 3,7 2,9 2,9 3,1 3,1 20 60 000 Kč 45 900 Kč

Dotace navržena z důvodu podpory 

poznávání různých sportovních aktivit 

pro děti a možnosti si zároveň aktivitu 

vyzkoušet. Z důvodu chybějící členské 

základny v Praze 3 ale není požadavek 

na 100% pokrytí nákladů podpořen.

10 Cheer Academy, z.s. 03430251 1 Cheer Academy, z.s.

Praha 3, V 

Zahrádkách 1966/48 

(ZŠ Jarov - tréninky); 

celá ČR 

(soustředění, školení, 

závody)

nákup kostýmů, pomů, 

cvičebních pomůcek, 

odpruženého koberce, 

sportovní obuvi, pronájem 

prostor, školení, soustředění, 

campy

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,4 3,2 3,3 3,9 3,3 20,3 140 000 Kč 45 900 Kč

Komise podporuje činnost spolku a 

oceňuje spolupráci s MČ Praha 3, ale 

dotace snížena z důvodu nízkého 

zpracování kvality projektu.
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11 JULIUS, z.s. 22728252 1

Komunitní centrum 

tělovýchovy a turistiky 

2020

Praha 3, Havlíčkovo 

nám. 746/11
nájem tělocvičny

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 2,8 3,3 3 3,7 3,7 20 115 000 Kč 36 700 Kč

Komise podporuje činnost spolku, ale 

dotace snížena z důvodu nízkého 

zpracování kvality projektu a 

nevyváženého rozpočtu.

12 JULIUS, z.s. 22728252 2

Komunitní centrum 

tělovýchovy a turistiky - 

rehabilitační programy

Praha 3, Havlíčkovo 

nám. 746/11

doprava pro seniory, cvičební a 

ochranné pomůcky (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)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 2,4 3,3 2,6 3,6 3,7 19 70 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu duplicity 

projektu s projektem poř.č. 11 a 

nevyváženého rozpočtu.

13

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 1
Lakrosový kroužek u 4. 

přístavu 

Praha 3, Pitterova 

2892/1 (celoroční 

činnost),  Na 

Třebešíně 3215/1 

(zimní příprava); 

Srbsko, Kamenice 

(turnaje)

doprava a cestovné na 

výjezdové akce, sportovní 

vybavení, pronájem tělocvičny 

na zimní přípravu a náklady 

spojené s pořadáním turnajů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,2 3,7 3,9 3,4 4,1 3,7 23 20 000 Kč 18 400 Kč

Projekt podpořen z důvodu kvality 

zpracování projektu a kontinuální 

činnosti.

14
Klub národní házené 

Spoje Praha, z. s.
26635038 1

KNH Spoje Praha v 

roce 2020

Praha 3, Na Balkáně 

812/21

pronájmy hřiště, tělocvičen a 

sportovních hal, materiální 

zabezpečení (sportovní náčiní, 

tréninkové oblečení), 

pořadatelství akcí (pronájem 

sportoviště, odměny vítězům, 

materiál pro přípravu dětského 

dne, výroba textilu pro turnaj v 

miniházené, platba 

rozhodčím), trenéři mládeže 

(DPP, sportovní náčiní, 

školení), doprava na utkání, 

startovné na turnajích, 

soustředění (ubytování, 

stravování, vstupy (vleky), 

výroba sportovních triček či 

dalšího textilu)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 3,9 3,8 3,2 4 2,9 22 120 000 Kč 55 100 Kč

Komise podporuje činnost spolku 

provozující tradiční český sport a 

dlouhodobou kontinuitu. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

15
Klub rodičů při 

Miličově domě
70813833 1

Olympiáda v MŠ 

Milíčův dům

Praha 3, Sauerova 

1836/2 (MŠ Milíčův 

dům)

příprava a organizace 

olympiády (zajištění účasti 

sportovce - olympionika, 

pronájem sportovních potřeb a 

vybavení, medaile a odměny 

pro děti, tisk propagačních 

materiálů a diplomů pro děti, 

zajištění dostatečného pitného 

režimu a drobného občerstvení 

v průběhu olympiády)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,6 2 2,8 3,7 3,4 19 30 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

omezeného významu pro Prahu 3. 

Aktivita se týká malého počtu dětí a 

jejich rodičů z jedné MŠ. Podobné 

aktivity se běžné konají i na jiných 

školách bez dotační podpory MČ; naví 

se jedná o akci, která spíše patří do 

podprogramu č. 2.
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16
Kriketová Akademie 

ČR, z.s.
04386621 1

Turnaj o pohár 

Kriketové Akademie 

2020

Praha 3, Na 

Třebešíně 3215/1

zajištění, organizace a 

propagace turnaje (pronájem 

haly, zdravotník, trenéři, 

organizátoři, moderátoři, 

medaile a trofeje, pitný režim 

pro účastníky)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,7 3,8 3,7 4,2 4 3,6 23 63 100 Kč 18 300 Kč

17
Kriketová Akademie 

ČR, z.s.
04386621 1

Rodinný den s 

kriketem 2020

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19

propagace, zajištění a 

organizace akce, pronájem 

hřiště, osobní náklady 

(zdravotník, trenér, organizátor, 

moderátor), občerstvení pro 

děti, medaile a trofeje pro 

vítěze

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,1 4,3 3,6 3,9 4 3,1 23 68 100 Kč 18 300 Kč

18 Kutilová Lenka 1979 2
7.Ročník turnaje kutil 

gymu v rohování

Praha 3, Na Balkáně 

450/25

pronájem prostor, ozvučení a 

osvětlení akce, občerstvení 

závodníků, rozhodčí, pronájem 

boxerského ringu, zdravotní 

dozor, propagace, ceny pro 

účastníky

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,4 2,4 3,3 3 3,2 2,7 18 240 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízké 

kvality zpracování projektu a rozpočtu; 

překročení možného požadavku na výši 

dotace v rozporu s vyhlášeným 

dotačním programem (požadavek na 

více než 70 % nákladů).

19 Kutilová Lenka 1979 1
Popdora sportu dětí a 

mládeže Kutil gym

Praha 3, Táboritská 

16/24

energie, náklady na vstupné, 

sportovní vybavení, sportovní 

soustředění

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 2,6 3,1 3,1 3,1 3,8 19 620 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízké 

kvality zpracování projektu a rozpočtu; 

neúměrný požadavek na výši dotace v 

rozporu s vyhlášeným dotačním 

programem (požadavek na více než 

250 000 Kč).

20 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 1
Sportovní kroužky při 

školách Praha 3

Praha 3, ZŠ nám. J. 

z Poděbrad, ZŠ 

Pražačka, ZŠ Jarov, 

ZŠ Lupáčova

odměny pro kvalifikované 

trenéry a instruktory, příspěvek 

na jejich vzdělání, materiální 

vybavení pro realizaci kurzů, 

pronájmy sportovišť, 

organizační zajištění a 

propagace projektu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,4 2,9 3,2 3,3 2,9 19 250 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízkého 

společenského přínosu pro obyvatele 

Prahy 3. Komise se domnívá, že 

kroužky pro děti na Praze 3 mohou dále 

fungovat na komerční bázi, aniž by se 

výrazněji zvýšily náklady rodičů.

Komise oceňuje kvalitu zpracování 

projektů. Dotace sníženy z důvodu 

omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.
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21 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1

Cyklus sportovních a 

pohybových kroužků 

pro děti z Prahy 3

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19, 

Na Balkáně 450/25, 

Nad Ohradou 

1700/25

DPP lektorů a trenérů, 

administrace DPČ 

koordinátorů nájmy sportovišť 

a učeben materiálové náklady - 

sportovní a učební pomůcky 

náklady na reklamu a PR

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,8 3,9 3 3,8 3,5 22 240 100 Kč 82 600 Kč

22 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1

Letní příměstské 

pohybové tábory pro 

děti z Prahy 3

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19, 

Na Balkáně 450/25,  

Na Balkáně 812/21, 

hřiště Habrová, 

stadion FK Viktoria 

Žižkov

pronájmy sportovišť, tělocvičen 

a dalších prostor potřebných k 

realizaci projektu, honoráře 

(DPČ, DPP, faktury) lektorů, 

trenérů, cvičitelů a osob, kteří 

projekt administrují a realizují, 

nákup sportovních pomůcek a 

vybavení, nákup grafických 

služeb, tisk materiálů, 

distribuce, správa sociálních 

sítí, zajištění občerstvení a 

obědů pro účastníky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,9 4 3 3,6 3,5 22 145 950 Kč 64 200 Kč

23 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2 Mladí tělem i duchem

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19, 

Na Balkáně 450/25

pronájmy sportovišť, tělocvičen 

a dalších prostor potřebných k 

realizaci projektu - honoráře 

(DPČ, DPP, faktury) lektorů, 

trenérů, cvičitelů a osob, kteří 

projekt administrují a realizují, 

nákup sportovních pomůcek a 

vybavení nutnému k realizaci 

projektu, nákup grafických 

služeb, tisk materiálů, 

distribuce, správa sociálních 

sítí, zajištění občerstvení na 

akcích pro seniory a sociálně 

slabé

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 3,8 3,5 4 3,7 23 189 560 Kč 55 100 Kč

24 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2
SPORTUJEME V 

NOVÉ TROJCE 2020

Praha 3, Jeseniova 

519/19, příp. 

venkovní lokality

mzdy přímých pracovníků 

projektu (DPP), tj. 

koordinátorů, lektorů 

jednotlivých programů a části 

nákladů na mzdy vedoucích a 

administrativních pracovníků 

(HPP, DPČ, DPP), pomůcky 

pro přímou práci s cílovou 

skupinou, odborná literatura, 

sportovní potřeby, kancelářské 

potřeby, hygienické potřeby, 

telefonní poplatky, ekonomické 

služby, odborné semináře a 

workshopy pro lektory 

sportovních programů, 

propagace, lektorné

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,2 3,7 3,7 3,6 3,1 22,6 81 218 Kč 36 700 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní 

činnost a význam spolku v Praze 3. 

Dotace snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní 

činnost a význam společnosti v Praze 

3. Dotace sníženy z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.
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25 OLYMP FLORBAL, z.s. 26575418 1

Podpora celoroční 

činnosti sportovního 

klubu OLYMP 

FLORBAL pro děti z 

MČ Praha 3

Praha 3, Lupáčova 

1200/3 (tréninky); 

Železný Brod 

(soustředění)

částečná úhrada energií - 

voda, plyn, elektřina, nájem 

sportovních zařízeních

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,8 3,4 3,5 2,7 3,4 3,2 20 30 000 Kč 18 300 Kč
Projekt podpořen z důvodu kvality 

zpracování projektu.

26
Orel jednota Praha - 

Balkán
72042265 1

Orel jednota Praha 

Balkán provoz 

sportovních zařízení

Praha 3, Na Balkáně 

812/21
provozní náklady

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3 3,2 2,9 3,1 3,9 2,9 19 150 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z těchto důvodů: 

malý společenský přínos; náklady na 

provoz mají být součástí projektu 

zaměřeného na jednu ze tří 

programových oblastí, nikoliv primárním 

obsahem projektu; kvalita zpracování 

projektu i rozpočtu je nízká, chybí bližší 

specifikace položkových nákladů.

27
Orel jednota Praha - 

Balkán
72042265 1

Orel jednota Praha 

Balkán turnaje, 

soustředění a kempy 

pro děti a mládež

Praha 3, Na Balkáně 

812/21; Frýdlant v 

Čechách

částečná úhrada nákladů 

nájmu sportovního zařízení, 

materiální zajištění 

soustředění, stravné pro 

účastníky a organizační 

zajištění akcí

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,1 3,4 3,4 3,1 3,7 3,1 20 150 000 Kč 45 900 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: 

projekt je zpracován vágně a 

nekvalitně; v rozpočtu chybí bližší 

specifikace nákladů. 

28 OSVĚTA z.s. 05978548 1

Pohybové centrum pro 

zrakově postižené děti 

(udržování provozu)

Praha 13, Belušova 

68

nájem, dokončení základní 

rekonstrukce pohybového 

centra (posuvné vibrační 

dveře, rezonanční podlaha, 

světelný panel)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3,4 2,8 3 2,8 4 20 94 880 Kč 18 300 Kč
Dotace snížena z důvodu malého počtu 

účastníků z Prahy 3.

29 Raptor Dojang, z.s. 26530431 1
Olympijský sport 

Taekwondo WT

Praha 3, náměstí 

Jiřího z Poděbrad 

1685/7

nájem tělovýchovného zařízení 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4 3,5 3,1 3,6 3,6 22 50 000 Kč 32 100 Kč

Komise oceňuje kvalitu zpracování 

projektu. Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

30
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 2

Pohybové programy 

pro seniory

Praha 3, Táboritská 

16/24

mzdové náklady (lektor, 

provozní, koordinátor projektu), 

nájemné a údržba prostor, 

propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4,1 4 3,9 4 3,9 24 153 000 Kč 64 200 Kč

Komise oceňuje dlouhodoubou činnost 

společnosti pro seniory Prahy 3. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

31 Richter Jiří 1968 1
Vodní sporty Pražačka 

v roce 2020

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 1700/17

pronájem a provoz krytého 

bazénu Pražačka

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,7 3,7 2,9 3,9 3,1 21 170 000 Kč 32 100 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: 

projekt se týká malého počtu účastníků; 

chybí informace o společenské 

odpovědnosti projektu; specifikaci 

provozních nákladů je vhodné detailněji 

rozepsat i s možným navýšením v 

dalším roce s odůvodněním, kde bude 

růst cen médií.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020



32
SDRUŽENÍ ZÁVODŮ 

BĚCHOVICE
60456027 2

Závod Běchovice – 

Praha 124. ročník 

silničního závodu

Běchovice, ul. 

Českobrodská 

(start); Praha 3, 

křižovatka Koněvova 

a Za Žižkovskou 

vozovnou (cíl)

zajištění sportovní trati 

(měření, certifikace, pronájem 

zázemí a zařízení, ozvučení, 

sprchy, úklid, navigace), 

osobní náklady (rozhodčí, 

delegát, zdravotník, apod.), 

odměny a občerstvení pro 

atléty, propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,4 4 2,8 3,4 4,4 3 21 250 000 Kč 45 900 Kč

Komise oceňuje tradici závodu, velké 

mediální zviditelnění Prahy 3 při doběhu 

nejstaršího silničního běhu v Čechách, 

propagaci aktivního způsobu života. 

Dotace snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

33 Senior fitnes z. s. 22724770 2
Senioři Prahy 3 v 

pohybu

Praha 3, Táboritská 

1000/23, Na Balkáně 

812/ 21, Seifertova 

560/49

pronájem cvičebních a 

kancelářských prostor, odměny 

cvičitelů, osobní náklady 

(administrativní práce na 

projektu)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,6 3,4 3,3 4 3,5 21,8 45 000 Kč 27 500 Kč

Komise oceňuje nabídku sportovních 

aktivit pro seniory Prahy 3. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

34 Senior fitnes z. s. 22724770 2 Fotbal v chůzi Praha 6, Praha 3

pronájem sportoviště, odměny 

trenéra, zázemí organizace 

(pronájem kancelářských 

prostor)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4 2,7 2,7 2,5 3,9 20 13 000 Kč 11 900 Kč

Projekt podpořen z důvodu nabídky 

nové pohybové aktivity pro seniory i z 

Prahy 3.

35 Smart Running z.s. 04094379 2
Běžecká škola Prahy 3 

pro rok 2020

Praha 3, Vítkov, 

Pražačka

částečné pokrytí nákladů na 

vedení tréninků, propagace, 

nákup materiálu a pomůcek 

pro realizaci tréninků, závodů a 

seminářů, pronájem šaten, 

zázemí a atletické dráhy, 

organizační a personální 

zajištění Běžecké školy a 

závodů a seminářů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,4 3,6 3,4 4,1 2,9 21 124 053 Kč 18 300 Kč

Dotace snížena z důvodu nízké 

společenské odpovědnosti a také z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu 

MČ Praha 3.

36
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 1 Malování tělocvičny

Praha 3, Cimburkova 

252/19

nákup materiálu a zaplacení 

služeb - vymalování všech 

prostor (tělocvična, šatny, WC)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 3 3 2,6 3,6 2,8 18 30 000 Kč 0 Kč
Projekt nepodpořen z důvodu rozporu s 

cíli dotačního programu.

37
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 1 Tréninky s velmistrem

Praha 3, Cimburkova 

252/19

doprava a ubytování 

německého mistra

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,2 2,7 2,5 3,7 2,7 18 15 000 Kč 0 Kč

38
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 1

Rozšiřování 

dovedností mistra

Praha 3, Cimburkova 

252/19; Německo, 

Karlsruhe

cestovné, ubytování, výuka

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,3 2,5 2,1 3,5 2,4 17 13 000 Kč 0 Kč

39
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 1 Letní soustředění Liberec, Rudolfov

částečná úhrada ubytování a 

stravy

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,1 3,3 3,5 3,9 2,8 20 64 800 Kč 32 100 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů:nízká 

kvalita zpracování projetu; chybí 

informace o společenské odpovědnosti 

projektu; účel poskytnutí dotace má být 

primárně zaměřen na sportovní aktivity 

než např. na stravování.

40 Sportovní akce z.s. 01710699 1

Celoroční kurzy 

sportovní všestrannosti 

se specializací florbal 

pro děti a mládež z 

Prahy 3

Praha 3, Perunova 

975/6
pronájem prostor 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,1 3,9 3,2 2,8 2,9 3,1 20 35 000 Kč 9 200 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: nízká 

společenská odpovědnost projektu; 

není zajištěno financování i z jiných 

zdrojů; u pronájmu je vhodné doplnit, 

zda byly poptány i jiné možnosti.

Projekty nepodpořeny z těchto důvodů: 

projekty jsou zaměřeny na úzkou 

málopočetnou cílovou skupinu; nízká 

kvalita zpracování projektů i rozpočtů.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020
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Sportovní klub FC 

Bučis Team, z.s.
27024784 1

Pronájem haly SH 

VŠE, Na Třebešíně 

3215/1, Praha 3 pro 

zajištění celoročního 

provozu Sportovního 

klubu FC Bučis Team

Praha 3, Na 

Třebešíně 3215/1
pronájem haly  

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,5 3,2 3,4 3,9 3,5 21 200 000 Kč 45 900 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: chybí 

informace o zajištění financování i z 

jiných zdrojů; u pronájmu je vhodné 

doplnit, zda byly poptány i jiné 

možnosti.

42
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1

Doprava na závody a 

soustředění
Česká republika

doprava na soustředění 

(Strážné v Krkonoších, 

Lučkovice, Litomyšl, 

Albrechtice nad Vltavou) a 

mistrovské soutěže (Ostrava, 

Třinec, Uherské Hradiště)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 4,4 3,6 3,6 4 3 23 100 000 Kč 64 200 Kč

43
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1

Jarní běhy mimo dráhu 

a soutěžní pohár 

"JESKY" pro přípravky 

a žactvo, adventní 

soutěžení

Praha 3, Jeseniova 

2400/96, Židovské 

pece, Vítkov

technické a organizační 

zajištění závodů, ceny pro 

účastníky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 4,3 3,4 3,9 4 3 23 60 000 Kč 36 700 Kč

44
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1 Halový pohár "JESKY"

Praha, přetlaková 

atletická hala na 

Strahově

pronájem haly, organizační a 

technické zabezpečení závodu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,8 3,1 3,5 3,5 2,5 20 30 000 Kč 18 400 Kč

45
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1 Trenérský seminář

Plzeň, Plzeňský 

atletický tunel

lektorné, ubytování účastníků 

semináře, náklady na výrobu 

sborníku

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4,3 3,2 3,1 3,8 2,5 21 20 000 Kč 18 400 Kč

46
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1

Prázdninové léto s 

"JESKOU"

Praha 3, Jeseniova 

2400/96

zajištění programu (vstupné, 

doprava, obědy, svačiny a 

pitný režim pro účastníky, 

odměny pro vedoucí, materiál 

na hry, diplomy, medaile, 

účastnická trika

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 3,1 24 60 000 Kč 41 300 Kč

47
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 1

Údržba a rozvoj 

atletického hřiště

Praha 3, Jeseniova 

2400/96

nákup stanů a laviček, opravy 

kryt výška a skok o tyči, 

výměna kryt doskočiště do 

dálky, doplnění písku

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4,1 3,3 3,9 3,9 2,8 22 70 000 Kč 45 900 Kč

48
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.
49278932 2

Mámo, táto zkus to 

taky !!! Děti dětem.

Praha 3, Jeseniova 

2400/96

technické a organizační 

zajištění obou akcí, ceny pro 

účastníky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4,3 3,5 4 4 3 23 20 000 Kč 13 800 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a 

odbornou činnost klubu při práci s dětmi 

a mládeží. Dotace sníženy z důvodu 

omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020
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Sportovní klub Žižkov 

Praha z.s.
15268179 2

Podpora sportovní 

aktivity obyvatel Prahy 

3

Praha 3, Pitterova 

2878/5

nafukovací hala (plyn, stavba a 

demontáž, elektřina), kuželna 

(voda, elektřina, údržba), kurty 

(elektřina, voda, údržba), 

zajištění rozhodčích a 

technické čety při pořádání 

tenisového turnaje, zajištění 

technického dozoru při 

pořádání tréninků 

handicapovaných 

(slabozrakých) sportovců

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,9 3,3 3,2 3,2 3,5 2,9 20 250 000 Kč 18 300 Kč

50
Sportovní klub Žižkov 

Praha z.s.
15268179 1

Celoroční podpora 

sportu dětí a mládeže 

oddílů SK Žižkov 

Praha z.s.

Praha 3, Pitterova 

2878/5

opravy a údržba sportovního 

materiálu (kanoistika, tenis, 

kuželky), nájem tělocvičních 

prostor pro zimní přípravu 

mládeže, celoroční trenérská 

činnost, startovné na 

soutěžích, technické 

zabezpečení mládežnických 

akcí

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,6 3,6 3 3,2 3 20 140 000 Kč 18 300 Kč

51 Škopová Kateřina, Bc. 04945191 2
Letní příměstské 

tábory na Pražačce

Praha 3, Nad 

Ohradou 2825/23 

(sportovní areál 

Gymnázia Na 

Pražačce)

pronájem zázemí pro 

příměstský tábor

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,2 3,2 3 2,7 2,2 2,7 17 20 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nekvalitního rozpočtu a bez kontinuity. 

Nutné lépe zpracovat sportovní aktivity 

účastníků a také předpokládaný počet 

účastníků z Prahy 3.

Dotace sníženy z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3. Poznámka komise: 

náklady na provozní potřeby jsou v 

pořádku, ale náklady na rozhodčí by 

měly být v gesci sportovního oddílu.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020
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Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov I
68405685 1

Podpora cílené a 

systémové práce 

trenérů, výjezdy, 

soustředění - oddíl 

basketbalu

Praha 3, Koněvova 

929/19; Rokytnice 

nad Jizerou; Louny

sportovní vybavení a další 

výdaje (míče, dresy, mzdy 

trenérů (DPP), provoz 

(el.energie, úklid, plyn, vodné-

stočné), zajištění utkání 

(odměny pro rozhodčí, 

startovné, cestovné, stravné), 

letní výcvikové tábory 

(ubytování, stravování, pitný 

režim, nájem sportoviště, 

odměna pro trenéry, pronájem 

haly), zdravotní zabezpečení a 

materiál

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 3,7 3,6 4,1 4 3 22,7 175 000 Kč 128 400 Kč

53
Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov I
68405685 1

Podpora cílené a 

systémové práce 

trenérů, výjezdy, 

soustředění a závody 

(mistrovské soutěže), 

provozní náklady - 

oddíl trampolín

Praha 3, Koněvova 

929/19; Borovice u 

Mnichova Hradiště

letní tábor (ubytování, 

stravování, dopravné za převoz 

trampolín, žíněnek, bicyklů, 

pitný režim, cestovní náhrady, 

občerstvení na výlety a 

odměny při soutěžích), mzdové 

náklady (trenéři), výjezdy na 

soutěže (startovné, ubytování, 

cestovní náhrady)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4 3,7 3,4 3,8 3,1 22,2 105 000 Kč 64 200 Kč

54
Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov I
68405685 1

Podpora cílené a 

systémové práce 

cvičitelů - oddíl 

sokolské všestrannosti

Praha 3, Koněvova 

929/19

odměny (DPP) pro cvičitele, 

nákup cd přehrávače (cvičení 

při hudbě) a další materiální 

vybavení 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 4,2 3,7 4,2 4,2 3,2 23,9 52 000 Kč 27 500 Kč

55
Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov II.
63830272 1

Zajištění sportovní 

činnosti TJ Sokol 

Žižkov II v oddílech 

dětí a mládeže

Praha 3, Na Balkáně 

812/21

úhrada provozních nákladů, 

energií a služeb, mzdy a 

odvody, opravy a údržba

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,4 3,7 4 3,7 2,9 21 250 000 Kč 119 300 Kč

56
Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov II.
63830272 1

Letní soustředění 

oddílu judo
Jívka

náklady spojené s realizací 

soustředění (ubytování, 

stravování, pronájem 

tělocvičny, cestovné a mzdy 

trenérů)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,9 3,4 3,8 3,8 3,7 3,4 22 200 000 Kč 91 700 Kč

57
Tělocvičná jednota 

Sokol Žižkov II.
63830272 2

Zajištění spolkové a 

sportovní činnosti TJ 

Sokol Žižkov II

Praha 3, Na Balkáně 

812/21

úhrada provozních nákladů, 

energií a služeb, mzdy a 

odvody, opravy a údržba

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,3 2,8 3 3,4 3,1 2,4 17 250 000 Kč 0
Projekt nepodpořen z důvodu duplicity s 

projektem č. 55.

58
Tělovýchovná jednota 

Spoje Praha
00541991 1

Oprava havarijního 

stavu vodovodních 

rozvodů v multifunkční 

hale TJ Spoje Praha a 

příspěvek na energie

Praha 3, Na Balkáně 

450/25

oprava vodovodní soustavy v 

hale TJ Spoje Praha

Podpora v 

režimu de 

minimis.

1,3 1,3 1,7 1,7 1,2 1,8 9 500000 0

Na základě usnesení Vrchního soudu v 

Praze č.j. 6 Cmo 190/2019-363 a k 

tomu se vztahujícímu stanovisku AK 

Urbášek & Partners postrádá smysl 

udělit žadateli dotaci, protože žadatel 

nemá právo disponovat s finančními 

prostředky nad rámec běžné správy.

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní 

činnost pro širokou veřejnost. Dotace 

sníženy z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní 

činnost pro širokou veřejnost. Dotace 

sníženy z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.
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59 Tišer Stanislav 1957 1

Účast na celostátní lize 

v boxu Box club Žižkov 

v roce 2020

Praha 3, Havlíčkovo 

nám. 746/11

doprava, ubytování, stravné 

(výjezdy na závody po celé 

České republice), nominace na 

MČR vč. dopravy, ubytování a 

stravy, dovybavení tělocvičny, 

nákup nových dresů na zápasy

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,9 3,7 3,5 3,4 3,7 3,8 22 175 000 Kč 27 500 Kč

Komise podporuje soutěžní aktivity 

klubu. Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

60 Tišer Stanislav 1957 2

Box pod otevřeným 

nebem Box club 

Žižkov v roce 2020

Praha 3, roh ulic 

Koněvova a Jana 

Želivského (areál 

Zahrádky Žižkov)

boxerský ring (stavba, bourání, 

odvoz), osobní náklady 

(rozhodčí, zdravotní dozor, 

security, moderátor), náklady 

na závodníky (startovné, věcné 

ceny pro vítěze), propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3 3 2,6 3,5 2,5 18 98 400 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z těchto důvodů: 

malý společenský přínos pro obyvatele 

Prahy 3; jedná se o jednorázovou akci s 

vysokými náklady; v rozpočtu chybí 

výnosy ze vstupného.

61 Tišer Stanislav 1957 1

Projekt DUO prevence 

kriminality a drog Box 

club Žižkov v roce 

2020

Praha 3, Havlíčkovo 

nám. 746/11

pronájem tělocvičny, sportovní 

vybavení (boxerské lapy, 

rukavice, švihadla, helmy, 

ochranné pomůcky na sparing 

a zápasy), sportovní 

soustředění (doprava, strava a 

ubytování), exhibiční zápasy 

(zapůjčení, stavba a bourání 

ringu, odměny pro rozhodčí, 

zdravotníky a věcné ceny pro 

účastníky zápasů)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,7 3,9 3,6 3,8 4 23 163 000 Kč 55 000 Kč

Komise oceňuje společenský přínos 

projektu pro děti a mládež Prahy 3. 

Dotace snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

62
TJ Stadion Žižkov DDM 

Praha 3 - Ulita, z.s.
15886247 1

TJ Stadion Žižkov 

DDM Praha 3-Ulita, 

z.s. (sál)

Praha 3, Na Balkáně 

2866/17a

pronájem sálu na tréninky a 

soutěžní turnaje

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,5 3,7 3 2,9 3,7 3,2 20 20 000 Kč 18 300 Kč

Komise oceňuje tradici a kontinuitu 

projektu a podporuje soutěžní aktivity 

klubu. Podpora v plné výši vzhledem k 

nízkému požadavku na příspěvek. 

Doporučení komise: zvýšit kvalitu 

zpracování projektu a společenskou 

odpovědnost.

63
TJ Stadion Žižkov DDM 

Praha 3 - Ulita, z.s.
15886247 1

TJ Stadion Žižkov 

DDM Praha 3-Ulita, 

z.s. (vybavení a 

oblečení)

Praha 3, Na Balkáně 

2866/17a

robot pro trénink, míčky a 

pálky, sportovní klubové 

oblečení

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 3,3 3,7 2,7 3 3 19 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nekvalitně zpracovaného projektu a 

rozpočtu. Název projektu je navíc 

duplicitní s projektem č. 62 a neodráží 

obsah projektu. Chybí informace o 

společenské odpovědnosti.

64 TJ Zora Praha z.s. 41186427 3 Otevřené turnaje 2020
Praha 3, Chelčického 

2614/43 

pronájem prostor, přeprava 

sportovního náčiní, technické 

zabezpečení a rozhodčí, 

medaile/diplomy a poháry, 

drobné materiálové vybavení, 

bčerstvení pro celodenní 

účastníky 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,1 4,1 3,9 3,7 4,4 4,8 25 27 000 Kč 24 800 Kč

Komise oceňuje vysoký společenský 

přínos projektu a vyjadřuje podporu 

sportovního vyžití handicapovaných 

sportovců. 
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65 Viktorka Žižkov, z.s. 27006085 1

Příspěvek na dopravu 

k utkáním a 

soustředěním

Praha, ČR

zajištění dopravy k utkáním 

mimo Prahu a zajištění 

soustředění

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3 3,7 4,4 3,8 3,7 22,3 250 000 Kč 55 000 Kč

66 Viktorka Žižkov, z.s. 27006085 1

Příspěvek na pronájem 

sportoviště Pražačka a 

tělocvičen na ZŠ Prahy 

3

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19

pronájem sportoviště

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,3 4,1 4,5 4,2 3,6 23 250 000 Kč 82 600 Kč

67 Viktorka Žižkov, z.s. 27006085 1

Příspěvek na krytí 

provozních nákladů -

sportoviště Vítkov

Praha 3, ul. 

Pražačka

pronájem sportoviště, údržba 

travnaté plochy, úhrada 

nákladů za energie (elektřina, 

voda)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,8 3,3 4 4,1 4,6 3,4 23,2 250 000 Kč 82 600 Kč

8 441 161 Kč 2 110 000 Kč

Dotace sníženy z těchto důvodů: 

pronájem a provozní náklady by neměly 

být primárním obsahem projektů, ale 

součástí nákladů projektů zaměřených 

na jednu z programových oblastí; 

náklady na správce nejsou 

podporovány v rámci dotací; chybí 

informace o společenské odpovědnosti 

projektů.  
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Program pro oblast kultury

5. Inovativní, alternativní a profesionální kulturní 

    a umělecké projekty 5

1. Kvalita zpracování projektu

5
·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

5
·         reálný a vyrovnaný rozpočet

Podprogramy Kritéria 
Maximální počet 

bodů

1. Kvalita zpracování projektu

5
·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

1.Alternativní a profesionální kulturní projekty

5

5

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

5
·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

2. Spolková činnost

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Umělecký přínos, jedinečnost

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

6. Společenská odpovědnost projektu  

5

5

5

5

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Význam projektu pro uchování a rozvoj místních tradic

5. Přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti
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1
1. Novoborský 

šachový klub, z.s.
26539691 1

Královská hra ve 

filmové tvorbě

Praha 3, Biskupcova 

1733/31

nákup licencí filmů, zajištění 

překladů do ČJ a tvorba 

titulků v ČJ případně EN, 

náklady spojené s hostem 

festivalu režisérem Halilem 

Efratem (cestovné, 

ubytování), pronájem kina, 

honoráře (organizační 

pracovníky, hostesky), 

fotografické práce, tiskové 

materiály, grafický design 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,5 2,4 2,1 2,8 2,4 1,8 14 120 000 Kč 0 Kč

Společenská odpovědnost 

projektu nebyla 

dostatečná, malý dopad na 

Prahu 3.

2 3D company s.r.o. 03060781 1

Kontinuální činnost 

divadelní souboru 

3D company s.r.o. v 

Žižkovském divadle 

Járy Cimrmana

Praha 3, Štítného 

520/5 

náklady na vznik nových 

inscenací (výroba scény a 

kostýmů, propagace, 

honoráře), pronájem hracích 

prostor, honoráře účinkujících 

a autorské honoráře, provozní 

náklady (opravy scény a 

kostýmů, nákup spotřebních 

rekvizit atd.)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,4 3,3 3,1 3,5 3 2,6 19 150 000 Kč 0 Kč

Komise neshledala projekt 

dostatečně zpracovaný, 

dopad projektu na občany 

Prahy 3 je nízký.

3 A-LINGUA s.r.o. 26483122 3 Kulturní činnost 

spolku Krasomil, z.s. 

Praha 3, různá místa 

propagace (tisk plakátů, 

grafické práce), honoráře 

(přednášející, účinkující, 

hudba), produkční zajištění, 

výstupy, články

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,78 3,78 3,78 3,56 3,4 3,4 22 48 750 Kč 19 400 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

5

5

5

5

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

5
·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5

Požadovaná výše 

dotace
Slovní komentář

Místo realizace
Konkrétní účel použití 

finančních prostředků
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Body za jednotlivá kritéria

C
e
lk

o
v
ý
 p

o
č
e
t 

b
o

d
ů

  

(z
a
o
k
ro

u
h
le

n
o
) 

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Specifikace projektu
Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře

IČ / rok 

narození

3. Lokální kulturní akce a projekty

1. Kvalita zpracování projektu

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Umělecký přínos, jedinečnost

5. Zapojení občanů a jiných subjektů do projektu
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4
Armáda spásy v České 

republice, z. s.
40613411 2 Pěvecký sbor 

Radostné stáří 

Praha 3, Biskupcova 

1593/38

doprava a náklady spojené s 

vystoupením (pohonné hmoty, 

parkovné), provozní náklady 

(část nájmu a energií, 

kancelářské potřeby, ostatní 

spotřební materiál) 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,9 3,6 3,8 2,9 3,8 4,2 22 40 000 Kč 22 000 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

5
ART & DESIGN 

INSTITUT, s.r.o.
27216641 1

Výtvarně-

performanční 

realizace, jako 

manifestace 

umělecko-kulturního 

pojetí veřejného 

prostoru pro aktivní 

zapojení obyvatel 

MČ Praha 3.

Praha 3, Slezská 

1486/68 

výzkum, realizace jednotlivých 

aktivit, foto a video 

dokumentace, digitalizace 

zpracování výstupů, pokrytí 

nákladů na výtvarné a 

grafické potřeby, rekvizity 

pouličního divadla, 

performance a site-specific 

aktivity, vydání publikace s 

barevnou dokumentaci a CD 

(tisk, odborné posudky, 

anglické resumé, ilustrace, 

redakce textu a popisek, 

grafická úprava, rejstřík a 

režie nakladatelství) 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,7 2,2 2 2,4 2,4 2 14 233 400 Kč 0 Kč

Nedostatečně kvalitně 

zpracovaný rozpočet 

projektu a není v souladu s 

cíli dotačního programu.

6
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1

Dítě v Akropolis 

Praha 3, Kubelíkova 

1548/27 

umělecké honoráře, doprava, 

ubytování, produkční a 

technické náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 2,8 3,6 3,1 3,4 2,8 19 240 000 Kč 0 Kč

7
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1

Loutkopolis (pro 

dětského diváka od 

7 let do 107)

Praha 3, Kubelíkova 

1548/27 

honoráře umělců, ubytování, 

doprava, marketingové akce

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 2,67 2,89 2,56 2,35 2,1 16 194 000 Kč 0 Kč

8
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1

Vánoční Kolekce 

Paláce Akropolis

Praha 3, Kubelíkova 

1548/27 

umělecké honoráře, zvukové 

a technické zajištění akce 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,56 2 1,67 1,89 1,78 1,67 12 101 000 Kč 0

Nedostatečně umělecky 

hodnotný projekt, malý 

přínos pro širší 

obyvatelstvo Prahy 3.

9 Auto*Mat, z.s. 22670319 3
Zažít město jinak 

2020
Praha 3

osobní náklady (DPČ, DPP), 

cestovní náklady, materiál a 

služby, na pokrytí technického 

zajištění projektu, propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,56 3,78 3,4 3,3 3,67 3,4 21 50 000 Kč 27 500 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

10 Bejk Catering s.r.o. 05914604 1

Jubilejní 10. výročí 

otevření Zahrádek 

Žižkov

Praha 3, roh ulic 

Koněvova a Jana 

Želivského (areál 

Zahrádky Žižkov)

pronájem velkoplošné TV pro 

promítání přímých přenosů z 

MS v hokeji 2020, zvuková 

aparatura, pódium, honoráře 

pro vystupující kapely a 

interprety

Podpora v 

režimu de 

minimis.

1 1,1 1,4 0,5 0,6 0,6 5 600 000 Kč 0 Kč
Čistě komerční projekt bez 

uměleckého přínosu.

11
Bohnická Divadelní 

Společnost o.s.
22736417 1 ARCHA BLÁZNŮ

Praha 3, 

Čajkovského 

1716/22 

nájem sídla spolku, pronájem 

zkušebny, výroba dekorací, 

kostýmů, nákup výtvarných a 

kancelářských potřeb, 

odměna umělcům

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 2,89 3,1 3,2 3,3 3,89 20 140 000 Kč 77 100 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

12 BUČI z.s. 22896163 3

Oslavy 

Mezinárodního dne 

Romů 2020 v Praze 

3 

Praha 3, Koněvova 

2430/162, Koněvova 

2597/219

pronájem místnosti, ozvučení 

sálu, honoráře účinkujícím a 

přednášejícím, materiály pro 

účastníky, pořadatelská 

služba, moderátoři, 

propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,2 3,3 2,3 2,89 3,4 19 80 000 Kč 0 Kč

Projekt nebyl podpořen z 

důvodu vysokého 

komerčního přínosu.

Projekt není v souladu s 

cíli; celopražský rozsah; 

dotační program je určený 

pro lokální projekty.
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13 BUČI z.s. 22896163 2

Dětský soubor 

romského folkloru 

Marcinovci - činnost 

2020 

Praha 3, Koněvova 

2430/162 a místa 

jednotlivých 

vystoupení 

pronájem zkušebních 

místností, technické 

zabezpečení činnosti souboru, 

nákup krojů, propagace 

souboru

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,56 3,33 3,56 3,67 3,78 3,78 22 75 000 Kč 41 300 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

14 Caháková Pavla 62403010 3

Ozvěny 

mezinárodního 

filmového festivalu 

Mental power 

Praha 3, U božích 

bojovníků 606/3 

technické zabezpečení 

(ozvučení, promítací 

technika), honoráře 

účinkujících, související 

aktivity (pronájem, úklid)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,45 3 3,2 3,2 3 3,67 20 40 500 Kč 22 300 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

15 Cima Štefan 07836694 3 Žižkovská noc 2020 Praha 3, Praha 7 

náklady spojené s pravidelnou 

činností vč. výstav, 

představení a akcí, kulturní a 

umělecké vzdělávání, 

provozní náklady (pronájem, 

cestovné, materiál), osobní 

náklady, poradenské a 

podpůrné služby

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,2 2,5 3,3 2,8 3,3 2,8 18 250 000 Kč 0 Kč

Nedostatečně kvalitně 

zpracované rozpočtové 

položky projektu bez 

možnosti rozklíčovat 

použití prostředků, není v 

souladu s cíli dotačního 

programu. 

16

Českomoravská 

myslivecká jednota, 

z.s., obvodní 

myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 2

Zachování a rozvoj 

tradičních akcí 

mysliveckého spolku 

Praha 3

Praha 3, 

Radhošťská 2017/9 

učební a studijní pomůcky, 

obrázkové materiály, ceny pro 

děti, pronájmy studijních, 

provozních a společenských 

prostor, odměny odborným 

lektorům, sokolníkům, 

trubačům a kynologům, 

drobný materiál

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,6 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 16 110 000 Kč 0 Kč

Nedostatečně zpracovaný 

projekt, nevyvážený 

rozpočet.

17 Činčera Matěj 76366707 1
Galerie SCHOKOLO 

– výstavní činnost v 

roce 2020 

Praha 3, Bořivojova 

832/77 

pronájem prostoru galerie a 

provozní náklady (vč. energií, 

pojištění, zabezpečení), 

technická realizace 

výstavního programu 

(materiál a výroba "site- 

specific" výstavních instalací 

navržených speciálně pro 

konkrétní výstavu, instalace), 

administrativní, organizační a 

produkční činnost  

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 3,2 3,3 3,6 3,5 3,2 20 220 000 Kč 121 100 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

18
Divadlo Pod čepicí - 

spolek Spojené hlavy
04641213 2

Realizace 30 

edukativních 

divadelních 

představení 

DIVADLA POD 

KLOBOUKEM, 

určených pro 

základní a mateřské 

školy na území 

městské části Praha 

3

Praha 3, školní a 

mimoškolní zařízení  

údržba a rekonstrukce kulis, 

rekvizit, kostýmů, kancelářské 

potřeby, tisk edukativních 

propagačních materiálů, 

pohonné hmoty a přeprava 

scény a techniky, propagace, 

distribuce vizuální a 

audiovizuální reklamy, PR, 

osobní náklady (honoráře 

herců, lektoři, produkce)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,1 2,2 3,3 2,5 2,4 2,7 16 132 500 Kč 0 Kč

Nedostatečná 

transparentnost rozpočtu 

projektu, není v souladu s 

cíli dotačního programu.

19 Dlouhý Petr 07459629 1
Země, město, 

#proměny

Praha 3, především 

dolní Žižkov (bytová 

jednotka, ulice, 

zákoutí)

honoráře umělcům, cestovné, 

ubytování

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,1 3,1 2,5 3 3,1 2,5 17 30 000 Kč 0 Kč

Nedostatečně umělecky 

hodnotný a přínosný 

projekt.
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20 Dobiášová Martina 03663647 1

Program 

Chemického divadla 

na rok 2020

Praha 3, Slavíkova 

1499/22, Řehořova 

33/39

honorář účinkujících, 

technické zajištění, propagace 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,45 3,45 3,2 3 3,25 3,15 20 48 200 Kč 26 500 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

21 Hošek Jiří, doc. Mgr. 1955 1

MHF Nekonvenční 

žižkovský podzim, 

24. ročník v roce 

2020, realizace 

propagačních 

tiskovin 

Praha 3, různé sály

propagační brožura festivalu, 

letáky, vstupenky, plakáty - 

kompletní grafické zpracování 

a tisk 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,89 3 4,2 4,1 3,89 3,56 23 160 000 Kč 88 100 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

22
Hubková Nečásková 

Zora
71087206 1 26. Festival 

integrace SLUNCE 

Praha 3, Kubelíkova 

1548/27

honoráře účinkujících, 

pronájmy, služby vč. odvodů 

(produkční dramaturgie, 

účetní, moderátorky, 

administrativní, organizační 

služby, zvukař, osvětlovač), 

technické zajištění, 

propagace, přeprava 

mimopražských vystupujících, 

kulis, kostýmů a hudebních 

nástrojů, ubytování 

mimopražských vystupujících, 

poplatky OSA

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 2,67 3,1 3 2,89 3,89 19 249 000 Kč 0 Kč

Projekt není v souladu s 

cíli dotačního programu 

pro rok 2020.

23

Institut Terezínské 

iniciativy, obecně 

prospěšná společnost

25721542 3

Veřejné čtení jmen 

obětí holocaustu - 

Jom ha-šoa 2020

Praha 3, náměstí 

Jiřího z Poděbrad

grafické zpracování a tisk 

informačních a propagačních 

materiálů, produkce, 

pronájem ozvučení, zajištění 

elektriky pro ozvučení, 

doprava potřeb (stany na 

ochranu ozvučení a pro 

případ nepřízně počasí, stoly 

a židle pro návštěvníky), úklid

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,4 3,5 2,3 3,4 4,1 20 49 400 Kč 23 000 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

24 JULIUS, z.s. 22728252 3
Zpívání andělům 

Praha 3, Táboritská 

1000/23

pronájem sálu, umělecká 

dramaturgie, hudební a 

divadelní produkce, technické 

a organizační zajištění

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 2,6 2,7 2,4 2,6 3,3 17 100 000 Kč 0 Kč

Komise neshledala projekt 

dostatečně umělecky 

hodnotný a přínosný.

25
Klub přátel Žižkova 

z.s.
41690745 2

Praha 3 je můj 

domov - Spolková 

činnost Klubu přátel 

Žižkova v roce 2020 

Praha 3, Ondříčkova 

385/35

provozní náklady (služby, 

energie), přednášková, 

archivační a knihovnická 

činnost, propagace a tisk, 

internetové připojení, provoz 

webových stránek, 

kancelářské, hygienické a 

úklidové potřeby

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,6 4,1 4,2 3,7 3,5 23 47 000 Kč 36 700 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

26 Korčák Ivo 07054831 3

Podpora rozvoje 

uměleckých a 

volnočasových 

aktivit na Praze 3

Praha 3, Kolínská 

1722/16

honoráře na lektorskou 

činnost, pronájem prostoru, 

nákup materiálu, propagace a 

organizační a technické 

zajištění projektu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 3,3 3,3 2,6 4 3,7 20 60 000 Kč 33 000 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020



27 Libánská Alžběta 07115016 3 Náměsíčník Praha 3
tisk, grafika, odměny 

redaktorům

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,3 2,5 2,2 1,4 1,8 1,7 12 90 314 Kč 0 Kč
Příliš úzce vyprofilovaný 

projekt.

28 My.Aktivity o.p.s. 24191345 3 Cyklus českých 

pohádek 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17

osobní náklady 

(administrativní pracovník, 

koordinátor divadelních akcí), 

materiální náklady (kulisy, 

kostýmy), grafické práce, 

propagace 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 2,89 3 2,56 2,56 2,56 17 41 000 Kč 0 Kč

Aktivity a cíle projektu 

nejsou jednoznačně 

definovány.

29 Na mysli, z.ú. 07811705 1

Země na talíři: 

Festival 

dokumentárních 

filmů o jídle a 

udržitelnosti 

Praha 3, Biskupcova 

1733/31 

nákup promítacích licencí k 

filmům, překlad a výroba 

titulků, grafické zpracování a 

výroba festivalových 

propagačních materiálů, 

webových stránek a inzerce 

na sociálních sítích, zajištění 

odborných hostů v debatách a 

během doprovodného 

programu, mzdy organizátorů 

festivalu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,89 2,1 2,89 2,56 2,78 3,56 17 238 500 Kč 0 Kč

Příliš úzce vyprofilovaný 

projekt, malý přínos pro 

obyvatele Prahy 3.

30 Nerudný fest.cz 26578824 1
Mladí ladí jazz 

Praha 3, Kubelíkova 

1548/27, Husitská 

899/24A

honoráře umělců vč. 

cestovních náhrad výkonných 

umělců, technické zajištění, 

propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,56 3,33 3,44 3,78 3,56 2,89 21 156 900 Kč 86 300 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

31

Občanské sdružení 

Kultura pro mládež, 

z.s.

22891617 2 Zkusebny.com-

Kultura pro všechny 

Praha 3, Orebitská 

726/5

nájemné, technické zajištění 

projektu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,78 3,67 4 3,44 4,2 3,56 23 100 000 Kč 64 200 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

32
Open House Praha, 

z.ú.
03034992 1 Open House Praha 

2020 

Praha 3, prostory 

zapojených 

otevřených budov a 

objektů 

dramaturgie a produkce 

festivalu na území MČ Praha 

3, organizační a 

administrativní činnosti

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,4 3,6 3,1 2,7 2,6 19 75 000 Kč 0 Kč
Projekt není v souladu s 

cíli dotačního programu.

33 P & J Music s.r.o. 45790221 1
JAZZ MEETS 

WORLD 2020 plus

Praha 3,  

Čajkovského 12/12a 

nájmy sálů a techniky, 

propagace, honoráře a 

ubytování umělců 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,5 3,4 2,8 3 2,7 2,6 18 95 000 Kč 0 Kč

Chybí společenská 

přínosnost projektu, 

omezený záměr z hlediska 

publika.

34 PA Gastronomic s.r.o. 04364201 3
Žižkovské 

čarodějnice 2020 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17 

honoráře hudební skupiny, 

technika, propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,7 2,7 3,1 2,1 3,2 2,7 17 130 000 Kč 0 Kč
Nedostatečný rozpočet a 

transparentnost projektu.

35 Pleskotová Tereza 1987 3
Žižkovské 

mezidvorky 2020
Praha 3

ilustrace klíčového vizuálu, 

ilustrace doprovodných 

materiálů (mapa, program, 

omalovánky), DTP práce, tisk 

(plakáty, letáky, mapky, 

programy, omalovánky) 

propagace na sociálních 

sítích, honorář pro účinkující, 

zajištění zázemí a vybavení, 

výlepní plochy (pronájem, 

výlep, odstranění) 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,7 3,3 3,6 3,4 3,4 3,6 21 91 262 Kč 45 900 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.
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36 Porte z.s. 22908331 2 Fresh senior Praha 3 

klub 

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2687/18,  

Čajkovského 12/12a 

honoráře pro účinkující, 

přednášející, lektory, 

dramaturgická produkční 

činnost, propagace a tisk 

propagačních materiálů, 

zajištění techniky a pomůcek, 

pronájem prostor vč, 

pronájmu klavíru

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,33 3,11 4,11 3,89 3,89 4,33 23 310 389 Kč 119 300 Kč

37 Porte z.s. 22908331 2 Fresh Senior kultura 

Praha 3 

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2687/18,  

Čajkovského 12/12a 

honoráře pro účinkující, 

přednášející, lektory, 

dramaturgická produkční 

činnost, propagace a tisk 

propagačních materiálů, 

zajištění techniky a pomůcek, 

pronájem prostor vč, 

pronájmu klavíru

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,5 3,2 4 3,3 3,7 4,1 22 184 333 Kč 100 900 Kč

38
Prague Lions Sports, 

z.s.
60167041 3 Americký fotbal na 

Žižkově 

Praha 3, Seifertova 

2871/10 

zajištění programu, pronájem 

stadionu, zapůjčení zvukové a 

světlené techniky, honoráře 

umělcům, organizační služby, 

ochranka, hasiči, propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,3 2,2 2,2 1,6 2,1 1,6 12 250 000 Kč 0 Kč
Nespadá do kulturních 

projektů.

39
Pražský hudební 

institut, z.ú.
07188919 3

9. ročník Mladí 

pianisté hrají na 

klavír Steinway & 

Sons

Praha 3, 

Komenského nám. 

400/9; Praha 1, Na 

Rejdišti 77/1 

honoráře porotců soutěže, 

ubytování mimopražských 

porotců, honorář profesora 

Ivana Klánského,nájemnéza 

koncertní sál, grafika, tisk 

brožur, plakátů a programů, 

pořízení zvukového a 

obrazového záznamu ze 

soutěže a koncertu, odměny 

pro zajištění organizace 

soutěže a vedení webových 

stránek soutěže

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 2,7 2,5 3 2,6 2,4 16 75 000 Kč 0 Kč
Minimální přínos projektu 

pro Prahu 3.

40
Pražský hudební 

institut, z.ú.
07188919 3

14. ročník 

Mezinárodní 

violoncellové 

soutěže Jana 

Vychytila 

Praha 3, 

Komenského nám. 

400/9; Praha 1, U 

Sovových mlýnů 

506/4 

honoráře porotců soutěže, 

nájemné za koncertní sál, tisk 

brožur a plakátu, pořízení 

zvukového a obrazového 

záznamu ze soutěže a 

koncertu, odměny pro 

zajištění organizace soutěže a 

vedení webových stránek 

soutěže

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,5 2,8 3,5 3 3,2 20 110 000 Kč 60 600 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

41 Prekop Rudolf 1959 1

Underground - 

mezigenerační 

konfrontace lidí z 

nezávislé kultury 

Praha 3

nákup negativního a 

pozitivního materiálu, 

fotografických potřeb, 

laboratorní zpracování, 

produkční činnost a rámování

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 2,7 3 3,1 3,1 3,4 18 350 000 Kč 0 Kč

S ohledem na celostátní 

charakter projektu 

doporučujeme žádat o 

dotace státní instituci.

Projekty splňují požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.
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42
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 2

Divadelní spolek 

Proměna

Praha 3, Havlíčkovo 

nám. 11 (zkoušky); 

pražské i 

mimopražské 

divadelní sály 

(představení)

nájmy prostor pro zkoušení 

souboru a na nájmy 

divadelních sálů na generálky 

a představení, osobní náklady 

spojené s produkcí, režií, 

dramaturgií, úpravou a 

tvorbou scénáře, 

propagace(grafické práce, 

tisk)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,56 4,2 4 3,25 3,44 4,11 23 50 000 Kč 46 000 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

43
Sdružení Zvoneček - 

Praha, z.s.
70892946 1

Síla hudby 

(koncertní činnost 

sborového studia 

Zvoneček - Praha 

včetně zahraniční 

soutěže v roce 2020) 

Praha 3; pražské 

koncertní sály; 

Budapešť 

(mezinárodní soutěž 

Laurea) 

pronájem prostor, propagace, 

doprava materiálu i osob na 

koncerty a soutěž, ubytování 

a, stravování, osobní náklady 

(korepetitoři, sbormistryně), 

propagace, notový materiál, 

pojištění, festivalový poplatek

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 23 212 000 Kč 116 500 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

44
Spielraum Kollektiv z. 

s.
04170644 1 +3°: Sing for the 

future 

Praha 3, náměstí 

Jiřího z Poděbrad

koncept, režie, dramaturgie 

textu, scénografie, osobní 

náklady (asistent režie, 

performeři, překlad textu, 

sbor, vedoucí sboru, hudební 

doprovod, skladatel, 

dokumentace, produkce), 

propagace, materiál, 

zvukotechnika

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,7 3 2,7 2,4 2,3 3,4 17 79 000 Kč 0 Kč

Aktivity a cíle projektu 

nejsou jednoznačně 

definovány, nevyvážený a 

neuměřený rozpočet 

vzhledem k rozsahu 

projektu.

45

Společnost pro 

podporu a rozvoj kina 

AERO z.s.

67775080 1
Filmové přehlídky v 

kině Aero v roce 

2020 

Praha 3, Biskupcova 

1733/31

dramaturgie, propagace a 

distribuce, grafický vizuál, 

licenční poplatky za užití 

autorských práv k filmům

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 18 250 000 Kč 0 Kč
Projekt není v souladu s 

cíli dotačního programu.

46

Společnost pro 

podporu a rozvoj kina 

AERO z.s.

67775080 3
Aero seniorům 2020 

Praha 3, Biskupcova 

1733/31, Ambrožova 

1746/9 

propagace (tisk programů, 

letáků a plakátů, placená 

inzerce, distribuce, PR služby, 

grafické práce), licenční 

poplatky za autorská práva k 

uváděným filmům

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,6 3,5 3,1 3,4 3,4 21 125 115 Kč 68 800 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

47 Šplíchal Lubor 1970 1

Celoroční činnost 

Divadla Aqualung v 

roce 2020

Praha 3, Štítného 

520/5

honoráře umělců a technické 

složky, pronájem skladu, 

doprava, kostýmy a rekvizity, 

výroba scény, autorská práva, 

propagace, ostatní provozní 

náklady 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,4 3,4 3,5 3,2 3,2 3 20 400 000 Kč 137 700 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.
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48 Tanec Praha z.ú. 44268211 1
Be SpectACTive! 

občanům Žižkova

Praha 3, Husitská 

899/24A, další místa 

v rámci MČ P3

provozní náklady (nájem 

kancelářských prostor, 

zkušeben a techniky, IT, 

spoje, účetní služby, ostatní 

náklady), osobní náklady 

(honoráře umělců, technicko-

produkční týmy, umělecké 

vedení), propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,3 3 3,2 3,3 2,8 19 177 000 Kč 0 Kč

49 Tanec Praha z.ú. 44268211 1
PONEC - divadlo pro 

tanec

Praha 3, Husitská 

899/24A, Husitská 

42/22 Praha 3 

umělecké, produkční a 

propagační náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,1 3 3,1 3,4 3,4 2,7 19 250 000 Kč 0 Kč

50 Tanec Praha z.ú. 44268211 1 TANEC DĚTEM 

2020 

Praha 3, 

Cimburkova 600/18 

(ZŠ Cimburkova), 

příp. i další škola na 

Praze 3, Husitská 

899/24A a další 

prostory

nájmy(zkušebny, technika), 

honoráře umělců (výuka, 

prezentace, semináře), 

materiál (výtvarný, cvičební a 

hudební pomůcky), doprava 

hudebníků, nástrojů a 

techniky, propagace, ostatní 

externí služby (produkce, 

videodokumentace, technické 

zajištění)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,5 3,7 3,6 3,4 3,5 22 165 000 Kč 90 800 Kč

51 Tanec Praha z.ú. 44268211 3
Pohybově - hlasové 

dílny pro starší a 

seniory 

Praha 3, Husitská 

899/24A, Husitská 

42/22 Praha 3

honoráře lektorů a hudebníků, 

technické služby divadla, 

pronájem techniky a studia, 

produkce a koordinace, 

propagace, materiál, slevy na 

vstupném

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 20 84 000 Kč 45 900 Kč

52

UNIJAZZ - sdružení 

pro podporu 

kulturních aktivit, z. s.

00406724 2 Čítárna Unijazzu
Praha 3, Husitská 

42/22

pronájem prostor, produkčně-

dramaturgické zabezpečení 

programu, propagace, 

honoráře umělců

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,78 4,11 3,89 3,33 3,44 4 23 217 000 Kč 137 700 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

53
Via musica ad beatum 

z.s.
04301421 1

Mezinárodní 

houslová soutěž 

PhDr. Josefa Micky 

(VIII. ročník)

Praha 3, 

Komenského nám. 

400/9 

honoráře porotců, 

vystupujících umělců, 

korepetitorů a tlumočníků, 

produkční zajištění, 

propagace, reklama, 

organizační a technické 

zajištění, odměny pro 

spolupracovníky projektu 

(brigádníci, fotograf apod.), 

doprava v rámci soutěže, 

video-stream 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,4 2,8 3,3 2,3 2,2 17 250 000 Kč 0 Kč

54
Via musica ad beatum 

z.s.
04301421 1

PRAGuitarra 

Clásica, soutěž ve 

hře na klasickou 

kytaru (XI. ročník) 

Praha 3, 

Komenského nám. 

400/9 

honoráře porotců, produkční 

zajištění projektu, propagace, 

reklama projektu, organizační 

a technické zajištění projektu, 

odměny pro spolupracovníky 

projektu 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,2 2,8 3,3 3,2 2,6 19 130 000 Kč 0 Kč

Komise se rozhodla 

podpořit jiné projekty 

žadatele vzhledem k 

finančnímu omezení dotací 

v oblasti kultury.

Projekty splňují požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

Nízký přínos projektů pro 

Prahu 3, úzkoprofilové 

zaměření.
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55 Vyplel Jakub 1972 2

ProDech 2020 - 

Podpora činnosti 

uměleckého tělesa 

Žižkovská smršť 

Praha 3, nám. Jiřího 

z Lobkovic 121/22, 

území MČ Praha 3

pronájem zkušebních prostor, 

obnova hudebního vybavení, 

oprava hudebních nástrojů, 

pořízení hudebního materiálu, 

doprava orchestru na hudební 

vystoupení, propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,8 4 4 3,7 3,8 3,2 23 32 000 Kč 29 400 Kč

Projekt splňuje požadavky 

programu, dotaci čerpat 

dle navrhovaného 

rozpočtu.

56
Zájmový klub seniorů 

z.s.
04472306 2

Zájmový klub 

seniorů z.s 2020

Praha 3, Hořanská 

1514/2

technické zajištění (TUV, 

elektřina, služby, voda), 

honoráře pro účinkující vč. 

dopravy, propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,1 3,3 3,4 3 3,1 3,3 19 100 000 Kč 0 Kč

Vzledem k omezenému 

rozpočtu byly podpořeny 

jiné projekty pro seniory.

57
Zálešáková Daniela, 

MgA.
1976 1 Krvavá svatba

Praha 3, Husitská 

899/24A 

úhrada služeb divadlu, 

honoráře hercům, tanečníkům 

a muzikantům, osvětlovač, 

produkce, autorské poplatky

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,33 3,22 2,56 3,89 3,44 2,11 19 60 000 Kč 0 Kč
Nízká společenská 

odpovědnost projektu.

58 Žáček Oldřich 1950 1
Žižkovské dialogy 

2020

Praha 3, Husinecká 

830/8

provozní náklady (nájem, 

energie), hlídání výstaví síně, 

propagace, hudební 

doprovody, doprava, instalace 

výstav, spotřební materiál 

(osvětlení)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 2,8 19 85 000 Kč 0 Kč
Nedostatečně zpracovaný 

rozpočet projektu.

8 532 563 Kč 1 688 000 Kč
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2. Prázdninová činnost

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

1. Kvalita zpracování projektu

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         rovné příležitosti žen a mužů

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

5

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

Podprogramy Kritéria 

5

5

5

5

5

5

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

3. Cena na klienta a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

4. Potřebnost projektu

5. Výchovně-vzdělávací přínos

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

          či osob s jiným postižením

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

Program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

4. Potřebnost projektu

5. Výchovně-vzdělávací přínos

5

5

5

Maximální počet 

bodů

1. Pravidelná činnost

1. Kvalita zpracování projektu

5
·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

5
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1

„Asociace pro

mezinárodní otázky, z.

s.”

65999533 3

Pražský studentský 

summit - 5 

přípravných setkání 

na Praze 3 

Praha 3, W. 

Churchilla 1938/4 

pokrytí nákladů za služby 

spojené s pronájmem prostor 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,5 2,13 2,2 3,5 2,7 18 30 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů.

Nedostečně prokazuje 

potřebnost pro Prahu 3 a 

zapojení znevýhodněných 

skupin.

2 "Elio, z.s." 27038289 1

Práce s třídním 

kolektivem s prvky 

prevence rizikového 

chování 

Praha 3, ZŠ, MŠ, SŠ

osobní náklady (mzdy lektorů, 

psychologů, koordinátora 

projektu), materiál, provozní 

náklady 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,8 3,2 3,8 4,2 4,2 2,2 21 48 000 Kč 14 000 Kč

Tématicky zajímavý 

projekt, ale dotace 

zkrácena z důvodu příliš 

obecné formulace. 

Doporučení komise: Příště 

specifikovat zájem 

konkrétních škol.  

3
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 2

Palečkova letní 

školka 2020 

Praha 3, Písecká 

1672/17

nájemné prostor vč. vody a 

elektrické energie, výtvarné 

pomůcky, odměny lektorů, 

asistenta, koordinátorky 

projektu a registrací, služby 

účetní a uklízečky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,2 3,7 4,1 3,8 3,1 23 162 850 Kč 134 700 Kč

Kvalitně zpracovaná 

žádost; efektivni a 

smysluplný rozpočet. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

5. Výchovně-vzdělávací přínos

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

IČ / rok 

narození

3. Jednorázové akce

C
e
lk

o
v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

  

(z
a

o
k
ro

u
h

le
n

o
) 

Požadovaná 

výše dotace
Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

1. Kvalita zpracování projektu

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

4. Potřebnost projektu a jeho význam pro Prahu 3 5

5

Slovní komentář

Místo realizace
Konkrétní účel použití 

finančních prostředků
1. 2. 3. 4.

Body za jednotlivá kritéria

5. 6.

Specifikace projektu
Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře

6. Společenská odpovědnost projektu  

5

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

5

5

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

·         kvalita zpracování

5

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)
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4
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 1 Předškolák 

Praha 3, Písecká 

1672/17

materiálové pomůcky, lektorné 

pro práci s dětmi, lektorné na 

semináře pro rodiče, náklady 

na telefon, školení pro tým, 

výroba a tisk letáků, mzda 

koordinátora projektu, 

nájemné a energie, mzda 

recepční

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 3,78 3,56 4 4,3 3,56 24 131 100 Kč 74 900 Kč

Doporučení komise: 

nabídnout 10 míst sociálně 

znevýhodněným dětem ve 

spolupráci s OSPOD. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.

5

Asociace TOM ČR, 

TOM 19034 

SVĚTLUŠKY

71170031 1

Žižkovské Světlušky 

jdou za 

dobrodružstvím - 

Celoroční činnost 

dětského turistického 

oddílu Světlušky vč. 

výprav a táborů

Praha 3, Jeseniova 

155; Praha a okolí; 

Bácovice u 

Pelhřimova

doprava a ubytování na 

výpravách a táboře, pronájem 

sportovního a outdorového 

vybavení, spotřební materiál 

na schůzky, výpravy a tábor, 

dřevo, nářadí, kuchyňské 

vybavení, ekologické mycí 

prostředky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4 3,4 4,3 4,2 2,8 23 37 000 Kč 30 000 Kč

Kvalitně zpracovaný 

projekt. Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.

6

Asociace TOM ČR, 

TOM 19195 

TÁBORNÍCI

75045966 1

Celoroční činnost 

turistického oddílu - 

schůzky, výpravy, 

letní stanový tábor a 

vybavení klubovny

Praha 3, Jeseniova 

155; Praha a okolí; 

Bácovice u 

Pelhřimova

doprava a ubytování na 

výpravách a táboře, vybavení 

klubovny novým nábytkem, 

pojištění, nájem, drobný 

materiál a pomůcky na 

schůzky, sportovní a 

outdoorové potřeby na 

výpravy, obnova materiálu a 

náklady na topné dřevo

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,7 3,3 3,6 3,7 3,3 22 62 500 Kč 37 400 Kč

Kvalitně zpracovaný 

projekt. Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků

7
Asociace TOM ČR, 

TOM 21001 S.T.A.N.
75103044 1

Oddíl TOM S.T.A.N. 

v roce 2020

Praha 3, V Domově 

1875/22; Bělčice u 

Blatné (tábořiště "Na 

Šachtách" Újezdec); 

Lovosice, Oparno 

(Opárenský mlýn); 

usedlost nad údolím 

Velké Karlovice; 

Filipova Huť 73

nájem za klubovnu, 

rekonstrukce a vybavení 

klubovny, materiál na oddílové 

schůzky, náklady na dopravu 

materiálu a osob na tábor, 

drobný spotřební materiál a 

kancelářské potřeby, 

ubytování, vstupy (hrady, 

zámky, bazén, ekocentra 

apod.)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4 3,78 3,78 3,78 3 23 60 000 Kč 46 800 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt 

i rozpočet; vysoké 

procentuální zapojení dětí z 

Prahy 3. Přidělná dotace 

odpovídá bodovému 

ohodocení projektu.

8
Baletní škola Evy 

Maternové, s.r.o.
24784168 1

Příprava a realizace 

divadelních 

představení v roce 

2020

Praha 3, Na Balkáně 

812/21; Praha 8, 

Kobyliské nám. 

1000/1 

náklady spojené s přípravou 

divadelních vystoupení (výroba 

kostýmů a rekvizit, mzda 

pedagoga, propagace, hudba) 

a s vlastním vystoupením 

(nájemné divadla)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,1 3,5 4 3 3,2 2,67 20 50 000 Kč 23 400 Kč

Vysoký počet účastníků 

činnosti. Zkráceno z 

důvodu omezeného 

objemu celkových 

prostředků na dotace. 

9 Boxing club Rebel z.s. 04627083 2

Příměstský 

REBELSKÝ tábor 

"Po stopách Maxe 

Schmelinga" 2020 

Praha 3, Koněvova 

863/57

vstupy do muzea, do zahrad a 

do zoo, pomůcky a materiální 

vybavení (např. přenosný 

dataprojektor, tablety pro děti),  

propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,8 2,2 2,8 2,6 2,8 2,3 16 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nekvalitně zpracovaný 

rozpočet projektu a jeho 

transparentnost. 

Neprůkazné zapojení 

účastníků z Prahy 3.
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10 BUČI z.s. 22896163 3
75 let od konce 

druhé světové války 

na Žižkově 

Praha 3, Koněvova 

2430/162 a památná 

místa bojů za 

Pražského povstání 

po celé Praze 3

příprava a tisk materiálů a 

výstupu z workshopu, grafická 

a výtvarná úprava výstupu, 

finální tištěné i elektronické 

zpracování

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 2,6 2,8 3 3,4 3,1 18 33 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nekvalitně zpracovaný 

rozpočet projektu a jeho 

transparentnost. Nejasný 

počet, vysoké náklady na 

ubytování a procentuální 

zastoupení účastníků z 

Prahy 3.

11 BUČI z.s. 22896163 2
Letní tábor pro děti 

ze sociálně slabých 

rodin 2020 

Zliv, Chatový tábor 

Mydlák

ubytování a stravování dětí, 

cestovné, osobní náklady 

(vedoucí tábora, lektor tance, 

vedoucí turistiky), pomůcky a 

materiály pro táborové hry, 

vstupné do památkových 

objektů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 2,4 3,2 4,1 4 4,4 22 117 000 Kč 44 900 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

12
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997 2

Letní intenzivní kurzy 

češtiny pro děti 

zážitkovou formou 

Praha 8, Karlínské 

náměstí 316/7 

mzdové náklady na lektory, 

náklady na pronájem učeben, 

učební pomůcky pro realizaci 

výuky, tisk a kancelářské 

potřeby, zajištění pitného 

režimu dětí a svačin 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,3 3 4,3 4,5 4 23 49 600 Kč 23 600 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Určeno na mzdové náklady

13

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 1 Dostaňme děti z ulic 

XI. 

Praha 3, náměstí 

Jiřího z Poděbrad 

1685/7

pronájem učeben a tělocvičen 

na pravidelné kroužky, 

materiální vybavení kroužků 

(flétna, keramika, anglická 

konverzace, doučování, 

výtvarné dílny) a vybavení 

sportovních kroužků (jóga, 

florbal), zvyšování odbornosti 

pro lektorku dětské jógy a 

trenéry florbalu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,67 3,56 3,78 3,89 3,78 2,78 22 45 000 Kč 18 700 Kč

Kráceno úměrně objemu 

celkově rozdělovaných 

prostředků. 

Nekonkretizované využití 

financí v rozpočtu - 

nekonkrétní rozpočet.

14

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 2
Prázdniny s 

Duhovým klubíčkem 

V. 

Praha 3 a Česká 

republika

vstupné (muzea, hrady, 

zámky, parky atd.), doprava 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,2 3,78 3,2 3,89 3,3 3,2 21 39 000 Kč 18 700 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.  

Při příští žádosti - prosíme 

konkretizovat aktivity, 

přesnější specifikaci počtu 

zapojených dětí a rozpis 

rozpočtu.

15

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 3

Cestujeme a 

poznáváme s 

Duhovým klubíčkem 

V. 

Praha 3 a Česká 

republika 

doprava, vstupné, půjčovné 

sportovního vybavení (např. 

kánoe, cyklistická kola ), 

odborné školení pracovníků 

(např. vodácký kurz) 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,67 3,4 3,67 3,3 3,3 21 45 000 Kč 18 700 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Pro příště prosíme 

přesnější specifikaci počtu 

zapojených dětí a 

detailnější rozepsání 

rozpočtu.
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16 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2 Příměstské tábory 

2020 (jaro-léto-zima) 

Praha 3, areál spolku 

na Vítkově

osobní náklady (kvalifikovaní 

trenéři, zdravotní dozor) 

stravování a pitný režim, ceny 

do soutěží, nákup 

společenských her, propagace 

a fotodokumentace, pronájem 

tělocvičny, vytápění haly 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3 3,2 3,7 3,7 2,7 20 180 000 Kč 121 600 Kč

Paní Vitkovská neměla 

možnost hlasovat, žádost 

pro ní nebyla přístupná v on 

line systému. Vzhledem k 

získanému počtu bodů se 

komise dohodla se 

souhlasem jmenované na 

hodnocení žádosti 

organizace, kterou trvale 

MČ podporuje. Oceňujeme 

zapojení velkého počtu 

účastníků a doporučujeme 

uvádět nabídku na 

webových stránkách, což 

organizace nečiní. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

17

Českomoravská 

myslivecká jednota, 

z.s., obvodní 

myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 3 Přírodovědné 

odpoledne 

Praha 3, Radhošťská 

2017/9

učební a studijní pomůcky, 

obrázkový materiál, ceny pro 

děti, odměny sokolníkům, 

trubačům a kynologům, 

drobný materiál

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,2 2,9 3,3 3 3,5 3,1 19 46 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nekvalitně zpracovaný 

rozpočet projektu a jeho 

transparentnost. 

Nedostečně prokazuje 

potřebnost pro Prahu 3. 

18 F4F Academy, s.r.o. 05509424 3

Jednorázové 

workshopy 

sebeobrany v rámci 

PPPRCH (Program 

primární prevence 

rizikového chování 

na základních a 

středních školách)

Praha 3, 10 škol (ZŠ, 

SŠ) 

odměny pro instruktory, 

vybavení pro nácvik 

sebeobrany vč. dopravy, první 

pomoc (ambuman, spotřební 

materiál), administartiva 

(úprava fotek, editace videí, 

napsání článků, příspěvků, 

marketing)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,2 3 2,89 3,3 2,67 19 45 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu 

bodů.Rozpočet je velmi 

obecný, žádost neobsahuje 

informace o případném 

zájmu konkrétních škol. 

Nedostečně prokazuje 

potřebnost pro Prahu 3 a 

zapojení znevýhodněných 

skupin.

19
Institut módní tvorby 

s.r.o.
06620736 1

Kurz módní tvorby 

pro děti a mládež 10 - 

15 let 

Praha 3, Korunní 

880/101

základní vybavení kurzu (šicí 

stroje, pomůcky na kresbu, 

učebnice, galanterie), 

krejčovské panny, látky na 

realizaci s ohledem na 

udržitelné zdroje provozní 

náklady a režie, drobné 

občerstvení, fotografické 

služby, PR a marketingová 

komunikace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,8 3,7 2,3 2,8 3,5 2,5 19 110 700 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Projekt pracuje se 

zajímavou myšlenkou, 

vzhledem k vysokým 

nákladům a neuvedení 

konkrétního počtu 

účastníků z Prahy 3 není 

možné přidělit podporu. 

Zcela chybí i provázanost a 

zapojení znevýhodněných 

skupin.  

20 JULIUS, z.s. 22728252 3 Tanec ulice 

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2716/19

nájem hřiště, technické a 

organizační zajištění akce, 

soutěžní ceny a dárky pro 

účastníky

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

2,36 2,81 2,81 3,18 3,54 4 19 108 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nízká kvalita zpracování 

projektu i jeho 

rozpočtu,nedostatečná 

transparentnost.
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21

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 2 Příměstské tábory 

Krtečci 2020 

Praha 3, Pitterova 

2892/1

vstupné na akce (muzeum, 

planetárium, aquapark, 

jumppark atd.), doprava 

(jízdenky, proplacení cest 

mimopražským vedoucím, 

doprava potravin atd.), drobný 

spotřební materiál a drobné 

vybavení, ceny pro děti, nákup 

některých potravin 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,2 3,1 3,2 4,4 3,4 2,7 20 40 000 Kč 35 600 Kč

Jedná se o potřebnou 

prázninovou aktivitu pro 

rodiče MČ P3 navrhujeme 

k podpoře. Doporučujeme 

pro příští žádosti detailnější 

zpracování projektu a více 

rozpracovat aktivity. 

22

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 3
Oslava 100. založení 

4. přístavu

Praha 3, Pitterova 

2892/1

tisky propagačních matriálů a 

brožury ke 100 letům, výroba 

odznaků a šátků, pronájem 

atrakcí na dětské dny, zajištění 

uměleckých i jiných 

vystoupení, nákup cen na 

dětské dny a sportovní turnaje, 

inzeráty v novinách, skenování 

starých negativů a materiálů, 

zajištění materiálu na výstavy, 

doprava materiálu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,3 3 3,7 2,9 2,8 2,8 19 60 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Přes nepochybný význam 

oslavy pro samotnou 

organizaci a středisko má 

žádost nízkou potřebost 

projektu pro Prahu 3, 

rozpočet obsahuje 

převážně položky na 

propagaci a nekokrétní 

položky o počtu účastníků.

23

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 1

Zázemí a vybavení 

pro činnost 4. 

přístavu

Praha 3, Pitterova 

2892/1

provozní náklady (elektrická 

energie, plyn, pojistné), nákup 

materiálu a vodáckého 

vybavení, údržba a opravy 

kluboven, zhotovení krakorců 

v přístřešku na lodě, kurzy pro 

vedoucí oddílů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,89 3,67 3,89 3,89 3,55 2,89 22 90 000 Kč 56 100 Kč

Kráceno úměrně objemu 

celkově rozdělovaných 

prostředků. Při příští 

žádosti - prosíme 

konkretizovat aktivity, 

přesnější specifikaci počtu 

zapojených dětí.

24

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy 

Praha, z. s.

61387941 1
Tábory 4. přístavu 

Špindlerův mlýn, 

Labská 33; 

Jilemnice, Do žlábku 

1335; Nové město 

nad Metují; putovní a 

stálý na řece Lužnici; 

skautská základna 

Desné 

drobný spotřební materiál a 

vybavení na tábory, doprava a 

cestovné, vstupné, pronájmy 

tábořišť a základen

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,5 3,6 3,5 3,7 3,5 3,1 21 30 000 Kč 28 100 Kč

Kráceno úměrně objemu 

celkově rozdělovaných 

prostředků.Příště přesnější 

popis projektu.

25
Klub rodičů při 

Miličově domě
70813833 3

záchranářský den v 

MŠ Milíčův dům

Praha 3, Sauerova 

1836/2 

materiální zabezpečení akce, 

tématické odměny a výukové 

materiály, občerstvení a pitný 

režim pro děti a záchranáře, 

dárky pro záchranáře, úhrada 

za přítomnost vozu 

zdravotnické záchranné služby

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4,1 2,8 3,55 2,44 21 13 000 Kč 12 200 Kč

Ke zvážení, zda v příštím 

roce neotevřít pro děti z 

jiných škol. Chválíme 

iniciativu rodičů, podporu 

komunity a dobře 

zpracovaný projekt.
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26 Korčák Ivo 07054831 1

Podpora 

volnočasových aktivit 

a vzdělávání dětí na 

Praze 3

Praha 3, Kolínská 

1722/16

honoráře na lektorskou 

činnost, pronájem prostoru, 

materiálové náklady, 

propagace, organizační a 

technické zajištění

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,1 2,56 2,3 2,78 3,2 2,56 17 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů.

Nekvalitně zpracovaný 

projekt, obshauje obecné 

proklamace, neuveden 

celkový počet účastníků ani 

konkrétní aktivity. Rozpočet 

projektu je velmi slabý 

svým zpracováním, zcela 

chybí jednotkové ceny.  

Žádné zapojení sociálně 

zněvýhodněných skupin.

27 Kováříková Hana, Mgr. 75375125 1

Dějiny umění 

vyprávěné v 

příbězích, kurzy a 

workshopy 

Praha 3, ZŠ 

Perunova 975/6 a 

ZUŠ Štítného 520/5; 

Praha 10, Holandská 

1008/13

nájem, výtvarný materiál, 

vstupné, propagace, osobní 

náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,1 3,2 3,2 4 2,6 20 48 000 Kč 14 000 Kč

Projekt obahuje zajímavé 

pojetí předávání informací, 

poznatků a prožitků v 

oblasti dějin výtvarného 

umění. Přidělená dotace je 

krácena vzhledem k 

celkovému objemu 

rozdělovaných peněz. 

28 Loono, z.s. 02905639 3 Loono na školách Praha 3, ZŠ

osobní náklady (projektový 

koordinátor, školitelé), 

edukační brožury, propagační 

materiály, model mužské a 

ženské pánve (ke kampani 

Dole dobrý), 2x model varlat 

(ke kampani #prsakoule) 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,8 3,2 3,6 3,6 3,3 22 31 700 Kč 26 200 Kč

Jedná se o zajímavý 

projekt v oblasti prevence 

onkologickcýh 

onemocnění. Doporučení 

komise: prezentovat projekt 

v radničních novinám a na 

webu skolyprahy3.cz.

29 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 2

Sportovní kempy - 

letní příměstské 

tábory na P3

Praha 3, Na Balkáně 

812/21; Praha 2, 

Riegrovy sady 

trenérské a organizační 

zajištění, materiální vybavení, 

odměny pro účastníky, 

propagace  

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,2 2,6 3,6 3,8 2,8 20 250 000 Kč 67 400 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: 

zvýhodnit ceny tábora pro 

děti s bydlištěm na Praze 3. 

30
Mateřská škola 

Paleček o.p.s.
24242594 2

Letní příměstský 

tábor v MŠ Paleček 

2020 

Praha 3, U Zásobní 

zahrady 2697/6

osobní náklady (koordinátorka 

projektu a registarcí, lektoři, 

účetní, pracovnice výdejny a 

asistence na výletech), 

nájemné, energie a náklady na 

provoz, úklid, výtvarné 

potřeby, tvorba, tisk a 

distribuce letáků, celodenní 

strava pro pedagogy, vstupy, 

výlety a cestovné dětí a 

pedagogů, kopírování, 

hygienické prostředky, 

didaktické pomůcky, telefony a 

internet, PR, aktualizace 

webu, fotografie a prezentace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,2 3,7 4,1 3,8 3,1 23 137 200 Kč 128 400 Kč

Výborně zpracovaný 

položkový rozpočet. Mohl 

by sloužit jako vzorový pro 

ostatní projekty.
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31
MOVE Association 

s.r.o.
28480309 1

Institut moderní 

hudby - kreativita ve 

vzdělávání pro děti 

Praha 3, Jičínská 

1798/35; alternativně 

Praha 1, 

Staroměstské 

náměstí 4/1

nájem, honoráře lektorům, 

osvětová a propagační 

kampaň

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,2 2,3 3,2 3,3 2,22 18 210 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nedefinovaný počet 

zapojených účastníků z 

Prahy 3. Nízké zapojení 

sociálně zněvýhodněných 

skupin.

32 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1

Dostupné kroužky od 

narození až do 

školky

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17 

nájmy učeben, DPP lektorů, 

DPČ koordinátora kroužků, 

pronájem systému na 

administraci, pomůcky 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 3,56 3,78 3,78 3,89 3,2 23 248 000 Kč 131 000 Kč

Projekt aktivitami pokrývá 

oblast Jarova, jedná se o 

kontinuální mnohaletou 

aktivitu. Žádost však 

neobsahuje konkrétní počty 

předpokládaných klientů 

ani jednotkový rozpočet. 

Kráceno z důvodu 

omezeného objemu 

celkových prostředků na 

dotace. Pro příští žádosti 

doporučujeme konkrétnější 

popis aktivit, odhad počtu 

klientů a rozpracovat 

položkový rozpočet. 

33 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2
Letní příměstské 

tábory pro děti z 

Prahy 3 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17 

nájem vnitřních prostor 

(klubovna a jídelna vč. 

energií), DPČ koordinátor 

táborů a koordinátor akcí, 

DPP vedoucí tábora, 

administrativa, zajištění 

programu (doprava, vstupy), 

stravování a pitný režim, praní 

prádla 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,3 3,3 4 3,7 3,1 21 242 000 Kč 93 600 Kč

Projekt obsahuje potřebnou 

aktivitu pro rodiče této 

lokality. Krácení 

požadované dotace je 

provedeno s ohledem na 

neuvedený odhad počtu 

dětí. Případné přidělené 

prostředky dotace nejsou 

určeny na náklady spojené 

s propagací.

34 My.Aktivity o.p.s. 24191345 3 Uličníci v pražských 

uličkách 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17 

osobní náklady (koordinátoři 

akcí, průvodci, lektoři, 

odborníci grafické práce), tisk 

a distribuce, nákup 

profesionálního programu na 

akce, nákup materiálu, 

pronájmy prostor 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,2 3,4 2,7 3,2 3,1 20 108 080 Kč 56 100 Kč

V projektové žádosti je 

zahrbut kvalitní popis 

činnosti, přidělená dotaceje 

krácena z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

35 Nemec Ján, BcA. 43075673 3

Baletní mládí a 

Taneční dílny baletní 

školy v r. 2020

Praha 3, Táboritská 

1000/23

pronájmy prostor na soutěž a 

taneční dílny, zajištění baletní 

soutěže „Baletní mládí 2020 

(honorář poroty, organizace 

soutěže, zajištění cen, tisk 

diplomů), nákup kostýmů a 

látek, ušití a opravy kostýmů 

školního fundusu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,5 2,6 3,6 3,5 2,5 20 331 000 Kč 70 200 Kč

Zkráceno z důvodu  

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

S ohledem na význam 

činnosti přesahující Prahu 3 

doporučujeme žádat i z 

jiných zdrojů (např. MHMP 

nebo ministerstvo - školství 

či kultury).
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36 Nemec Ján, BcA. 43075673 1

Podpora kulturní, 

sportovní, výchovně 

vzdělávací činnosti a 

využití volného času 

dětí a mládeže na 

území Prahy 3

Praha 3, Táboritská 

1000/23

nájem (prostory pravidelné 

výuky, představení vč. 

ozvučení), náklady na letní 

soustředění, nákup a ušití 

kostýmů 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,6 3,2 3,3 3,4 2,6 20 306 000 Kč 84 200 Kč

Kráceno z důvodu 

omezeného objemu 

celkových prostředků na 

dotace. Doporučujeme 

žádat z jiných zdrojů na 

ministerstvu kultury a 

MHMPs ohledem na 

význam činnosti, která 

přesahuje Prahu 3.

37 Nová škola, o.p.s. 25768867 1 Společně v knihovně 

na Trojce 2020 

Praha 3, Za 

Žižkovskou 

vozovnou 2687/18

osobní náklady (koordinátor 

projektu a dobrovolníků, 

komunitní síťař, lektoři 

víkendového školení 

dobrovolníků, grafik, účetní), 

pronájem prostor pro školení 

dobrovolníků vč. jejich 

pojištění, pomůcky pro 

doučování, materiál na 

volnočasové aktivity, 

propagace (grafik, tvorba, 

tisk), překlady materiálů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4,3 3,78 4,4 4,5 4,4 26 34 984 Kč 32 700 Kč

Kvalitně zpracovaná 

žádost, lokalizovaná na 

Praze 3, smyslupná a 

potřebná činnost.

38 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2

PŘÍMĚSTSKÉ 

TÁBORY NOVÉ 

TROJKY PRO 

PŘEDŠKOLÁKY 

2020 

Praha 3, Jeseniova 

519/19, příp. 

venkovní lokality 

Prahy 3

osobní náklady (lektoři 

příměstských táborů, 

koordinátorky jednotlivých 

týdnů, vedoucí a 

administrativní pracovníci), 

pomůcky pro přímou práci s 

cílovou skupinou, výtvarné 

potřeby, drobné odměny do 

soutěží na táborech, vstupné a 

jízdné na jednotlivé akce, 

kancelářské potřeby, 

hygienické potřeby, nájemné, 

telefonní poplatky, právní a 

ekonomické služby, poplatky 

za provoz rezervačního 

systému

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,2 3,5 4,2 4,1 3,6 24 249 288 Kč 187 100 Kč

Kvalitně zpracovaná 

žádost. Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Vysoce ceněno zapojení 

dětí ve spolupráci s 

OSPOD. 

39 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 3

ŽIŽKOVSKÝ ROK 

2020 - tradiční akce 

pro celou rodinu s 

programy pro muže 

Chlapi friendly 

Praha 3, Jeseniova 

519/19, příp. 

venkovní lokality 

Prahy 3

osobní náklady (přímí 

pracovníci projektu, vedoucí a 

administrativní pracovníci), 

pomůcky pro přímou práci s 

cílovou skupinou, dárky do 

soutěží při akcích, výtvarné 

potřeby, doprovodný program, 

počítač pro koordinátorku akcí, 

identifikační trika, kancelářské 

potřeby, hygienické potřeby, 

telefonní poplatky, nájem, 

právní a ekonomické služby, 

tisk propagačních materiálů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 4,3 4 4 3,8 4,1 25 168 450 Kč 74 900 Kč

Kvalitní  žádost zahrnující 

vysoký počet akcí, dobře 

zpracovaný rozpočet. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.
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40 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 1

ZÁJMOVÉ KURZY 

NOVÉ TROJKY 

PRO DĚTI 2020

Praha 3, Jeseniova 

519/19, příp. 

venkovní lokality 

Prahy 3

osobní náklady (přímí 

pracovníci projektu, vedoucí a 

administrativní pracovníci), 

pomůcky (hudební nástroje, 

stojany na noty, cvičební a 

edukační pomůcky apod.), 

odborná literatura a výtvarné 

potřeby, kancelářské potřeby, 

hygienické potřeby, telefonní 

poplatky, právní a ekonomické 

služby, tisk propagačních 

materiálů, lektorné 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 4,3 4 4,1 4 4 25 249 632 Kč 187 100 Kč

Kvalitní žádost, konkrétní 

popis aktivit, položkový 

rozpočet, popis a počty 

zapojených skupin. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.

41 OSVĚTA z.s. 05978548 1

Workshopy ve 

výtvarné dílně a v 

pohybovém centru 

pro studenty UK, 

rodiče a pracovníky s 

dětmi se zrakovým 

postižením 

Praha 13, Prusíkova 

2577/16

nájemné na první měsíc 

zahájení činnosti, počáteční 

mzdové náklady a personál, 

materiály pro workshopy, 

poplatek za internet 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,56 2,56 1,89 3,1 3,2 4,3 18 52 495 Kč 0 Kč

Nízká kvalita zpracování 

projektu i jeho 

rozpočtu,nedostatečný 

popis aktivt, položek 

rozpočtu, nedefinovaný 

počet zapojených účastníků 

z Prahy 3. Nízké zapojení 

sociálně zněvýhodněných 

skupin.Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů.

42 Pertlová Bára 1985 1
Celoroční výtvarné 

kroužky v Ateliéru 

Kroužek 

Praha 3, Žerotínova 

1742/54

ostatní osobní náklady (lektoři 

na DPP), nákup výtvarného 

materiálu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,2 3,1 3,2 3,7 2,6 20 155 839 Kč 42 100 Kč

Zajimavý projekt pro určitou 

skupinu dětí, rozpočet 

obsahuje jen celkové 

částky bez jednotkových 

nákladů. Kráceno úměrně 

ke kvalitě zpracování 

projektu a celkové 

rozdělované částce na 

dotace. Doporučení 

komise: případná dotace 

bude použita na odměny 

lektorům a nákup 

výtvarného materiálu.

43 Pertlová Bára 1985 3 Den dětí s Ateliérem 

Kroužek 2020 

Praha 3, Žerotínova 

1742/54

spotřební výtvarný materiál, 

ostatní osobní náklady (lektoři 

na DPP), propagace (grafický 

design a tisk letáků), 

hygienické a úklidové potřeby 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,4 3,7 3,1 3 3 20 15 000 Kč 0 Kč

Projekt nezískal potřebný 

počet bodů k hodnocení. 

Popisované aktivity 

projektu jsou dle vypsaných 

programů granotvého řízeni 

2020 součástí celeoroční 

aktivity. Rozpočet obsahuje 

jen celkové položky a 

postrádá jednotkové ceny, 

vzhledem k celkové reálné 

částce na zajištění akce, 

rozpočet obsahuje vysoké 

částky na propagaci. 
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44 Pertlová Bára 1985 3
Hraj si a tvoř s 

barevnými bublinami

Praha 3, Žerotínova 

1742/54

spotřební výtvarný materiál, 

ostatní osobní náklady (lektoři 

na DPP), propagace (grafický 

design a tisk letáků), 

hygienické a úklidové potřeby 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,2 3,7 2,5 3,2 3,2 19 7 200 Kč 0 Kč

Projekt nezískal potřebný 

počet bodů k hodnocení. 

Popisované aktivity 

projektu jsou dle vypsaných 

programů granotvého řízeni 

2020 součástí celeoroční 

aktivity. Rozpočet obsahuje 

jen celkové položky a 

postrádá jednotkové ceny, 

vzhledem k celkové reálné 

částce na zajištění akce, 

rozpočet obsahuje vysoké 

částky na propagaci. 

45 Pertlová Bára 1985 2

Příměstské tábory v 

Ateliéru Kroužek 

2020  (OPRAVENÁ 

VERZE)

Praha 3, Žerotínova 

1742/54

ostatní osobní náklady (lektoři 

na DPP), nákup výtvarného 

materiálu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,4 2,8 3,3 3,7 2,8 20 72 600 Kč 45 000 Kč

Kráceno úměrně ke kvalitě 

zpracování projektu a 

celkové rozdělované částce 

na dotace. Doporučení 

komise: případná dotace 

bude použita na odměny 

lektorům a nákup 

výtvarného materiálu.

46 Pertlová Bára 1985 3
Adventní workshopy 

Praha 3, Žerotínova 

1742/54

spotřební výtvarný materiál, 

ostatní osobní náklady (lektoři 

na DPP), propagace (grafický 

design a tisk letáků), 

hygienické a úklidové potřeby 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,7 3,1 3,3 2,2 3,1 3,2 19 18 000 Kč 0 Kč

Projekt nezískal potřebný 

počet bodů k hodnocení. 

Popisované aktivity 

projektu jsou dle vypsaných 

programů grantového řízeni 

2020 součástí celeoroční 

aktivity. Rozpočet obsahuje 

jen celkové položky a 

postrádá jednotkové ceny, 

vzhledem k celkové reálné 

částce na zajištění akce, 

rozpočet obsahuje vysoké 

částky na propagaci. 

47

Pionýr, z. s. - 117. 

pionýrská skupina 

Kalich

69057192 3 Kališnické 

jednorázové akce 

Jablonec nad Jizerou 

238; Praha 4, Jižní 

IV. 1750/10; blízké 

okolí Prahy; sjezd 

řeky

spotřební materiál, propagace, 

cestovní náklady, ubytování, 

vstupy, půjčení lodí, ostatní 

osobní náklady 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,3 3,3 3,2 3,1 3,5 3 19 24 000 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl potřebný 

počet bodů k hodnocení. 

Nabídka aktivit není 

dohledatelná na webu, 

přestože jsme v 

předchozím grantovém 

řízení na tento rok 

podpořili. Pokud se jedná o  

aktivty pro rodiny členů 

oddílu - má být tato 

činnnost zařazena do 

programu pravidelné 

činnosti.
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48

Pionýr, z. s. - 117. 

pionýrská skupina 

Kalich

69057192 2 Kališnická 

prázdninová činnost 

Praha 3

doprava, materiál na realizaci 

jednotlivých programů, 

vstupné, propagační materiály, 

ostatní osobní náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,6 3 3,5 3,7 3,1 21 23 500 Kč 6 600 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: příště 

přesnější popis projektu, 

zejména specifikovat počet 

zapojených dětí.

49

Pionýr, z. s. - 117. 

pionýrská skupina 

Kalich

69057192 1
Kališnická pravidelná 

činnost

Praha 3, 

Lucemburská 

1869/42, park 

Parukářka; Malonty, 

Jihočeský kraj

nájemné klubovny, drobná 

údržba a opravy, obnova 

vybavení klubovny, 

propagace, materiál  

(sportovní a tábornické 

vybavení, kancelářské 

potřeby, aj.), doprava 

účastníků a materiálu na a z 

tábora, obnova táborového 

vybavení, personální náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,2 3,7 3,6 3,8 3,2 22 85 400 Kč 40 200 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: příště 

přesnější popis projektu, 

zejména specifikovat počet 

zapojených dětí.

50

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 3 147. PS Galaxie – 

Víkendové akce 

Neškaredice 81; 

Nymburk, Kolínská 

282; Horní Kruty 5; 

Červený Hrádek

pronájem základen, doprava, 

nákup drobného spotřebního 

materiálu a jídla

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 20 10 000 Kč 7 500 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Pro příští rok doporučuje 

komise sloučit projekty do 

jedné žádosti v rámci 

celoroční činnosti.

51

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 2 147. PS Galaxie – 

Letní tábor 

Jevišovice, 

Bojanovice č.p. 64, 

TZ Bojanovice - Pila

pronájem základny, doprava, 

jídlo, nákup spotřebního 

materiálu, sportovního 

vybavení, výtvarného 

materiálu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,8 3,1 3,2 3,7 3,3 21 20 000 Kč 18 700 Kč

Doporučení komise: úvést 

v žádosti konkrétní počet 

dětí.

52

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 1 147. PS Galaxie – 

Pronájem tělocvičny 

Praha 3, Vlkova 

800/31
pronájem tělocvičny

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 3,5 3,2 3,2 3,1 21 9 000 Kč 4 700 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Pro příští rok doporučuje 

komise sloučit aktivity 

tohoto projektu do jedné 

žádosti v rámci celoroční 

aktivity.

53

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 1
147. PS Galaxie – 

klubovna 

Praha 3, Ježkova 

11/762

pronájem klubovny, pořízení 

drobného spotřebního, 

výtvarného a administrativního 

materiálu, drobné opravy

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 23 20 000 Kč 14 000 Kč

Zkráceno z důvodu nízkého 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Pro příští rok doporučuje 

komise sloučit projekty do 

jedné žádosti.
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54

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 1
147. PS Galaxie – 

Pronájem skladu 

Praha 3, Řehořova 

43/927
pronájem skladu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,78 3,67 3,56 4,1 1,89 2,4 20 6 000 Kč 3 700 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Pro příští rok doporučuje 

komise sloučit projekt do 

jedné žádosti v rámci 

celoroční aktivity nebo 

prázdninových činností. V 

případě nejasnosti využijte 

konzultace odboru.

55

Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina 

Galaxie

68402279 2
147. PS Galaxie – 

Příměstský tábor 

Praha 3, Ježkova 

11/762

úhrada vstupů do památek, 

muzeí a dalších aktrakcí, 

nákup drobného spotřebního 

materiálu 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,5 3,3 3,6 3,5 3,3 21 5 000 Kč 4 700 Kč

Doporučení komise: příště 

uvést počet dětí, lépe 

vypracovat jednotkový 

rozpočet (nepoměr položek 

v rozpočtu, např. výše 

vstupného vzhledem k 

délce trvání tábora).

56
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 3

Semináře zaměřené 

na posílení finanční 

gramotnosti dětí 

navštěvujících 

základní školy na 

Praze 3 

Praha 3, Křišťanova 

1698/15, základní 

školy na území 

městské části Praha 

3

odměny lektorům, výukové 

materiály

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,7 3,8 4,1 4 3,6 23 107 000 Kč 46 800 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: 

případná dotace bude 

použita na lektorné a 

výukové materiály. 

57
Sdružení dětí Veverka 

s.r.o.
28484860 2 Příměstský tábor 

Veverka 

Praha 3, Seifertova 

1042/14

mzdy odborného personálu, 

vstupy (muzea, ZOO, 

koupaliště), doprava dětí na 

akce, strava

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,3 2,7 2,2 3,4 3,1 2,5 16 222 640 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nekvalitně zpracovaný 

projekt, zcela chybí 

jednotkový rozpočet 

projektu, počty dětí 

účastníci se tábora, popis 

aktivit.

58
Sdružení Zvoneček - 

Praha, z.s.
70892946 2

Mimopražská 

soustředění sborů 

studia Zvoneček - 

Praha v roce 2020

Střelské Hoštice ev. 

jiný vhodný areál 

mimo Prahu

doprava, ubytování, stravování 

všech účastníků, pojištění, 

materiálně-technické 

zabezpečení výtvarný materiál, 

drobné odměny do soutěží, 

vybavení lékárničky apod.), 

mzdové náklady (DPP)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 3,8 3,2 3,6 4 3,1 22 60 000 Kč 46 800 Kč

Dobře napsaná projektová 

žádost včetně položkového 

rozpočtu. Sbor dlouhodobě 

spoluprácuje s Prahou 3. 

Kráceno úměrně 

celkovému objemu 

rozdělovaných porostředků. 

59

Společnost pro 

podporu a rozvoj kina 

AERO z.s.

67775080 2
Aertěk 2020 

Jablonec nad Nisou, 

Pod kynastem 114, 

chata Kynast

ubytování dětí a lektorů 

(pronájem objektu), odměny 

lektorům, propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,2 2,7 3,4 3,8 3,1 22 122 640 Kč 46 800 Kč

Velmi kvalitní akce, dobrý 

popis, dotace slouží ke 

snížení účastnického 

poplatku pro děti z trvalým 

bydlištěm na Praze 3. 

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků

60

Společnost pro 

podporu a rozvoj kina 

AERO z.s.

67775080 2
Příměstské tábory v 

kině Aero 2020 

Praha 3,  Ambrožova 

1746/9

propagace, nákup spotřebního 

materiálu, náklady na lektory a 

na hlavní produkční táborů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 3,8 3,1 3,7 3,6 3,2 22 83 240 Kč 37 400 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 
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Společnost pro 

podporu a rozvoj kina 

AERO z.s.

67775080 1 Aeroškola 2020 

Praha 3,  Ambrožova 

1746/9, Biskupcova 

1733/31

částečné krytí výdajů 

spojených s propagací 

projektu (koordinace inzerce, 

grafiky, webu, spolupráce s 

mediálními partnery, festivaly), 

online inzerci kurzů, tisk a 

grafika propagačních 

materiálů, pronájem ateliéru 

Aeroškoly

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,4 3,9 2,7 3,3 3,7 3,5 22 250 000 Kč 65 400 Kč

Kvalitní akce. Doporučení 

komise: případnou dotaci 

využít i pro několik dětí ze 

sociálně vyloučených rodin 

a tím pro ně výrazně snížit 

cenu poukazu; na oslovení 

a výběru dětí je možné 

spolupracovat s OSPOD 

nebo nízkoprahovým 

klubem Ulita. Kráceno 

úměrně objemu 

rozdělovaných prostředků. 

62
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 2 Příměstský tábor 

Kung - Fu 

Praha 3, Cimburkova 

252/19 

výuka, pedagogický dozor, 

prostory, strava, odměny pro 

děti

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,3 2,9 3,7 3,3 3 20 40 000 Kč 22 400 Kč

Přínosný prázdninový 

projekt pro určitou skupinu 

dětí, v žádosti není uveden 

počet dětí. Zkráceno z 

důvodu celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: příště 

lépe zpracovat žádost 

včetně jednotkového 

rozpočtu.

63
Sportovní klub FC 

Bučis Team, z.s.
27024784 1

Soustředění, Bučis 

games a Bučis 

campy-příměstské 

tábory pro členy i 

širokou veřejnost 

Praha 3, Na 

Třebešíně 3215/1; 

Praha 10, Na 

Třebešíně 2299/69; 

Most - Velebudice, 

Dělnická 21

pronájmy haly a sportovišť, 

odborný a organizační tým, 

ceny a trofeje, občerstvení pro 

účastníky, celodenní 

stravování dětí, ubytování, 

doprava, výlety, vstupné 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,6 3,2 2,6 2,6 2,6 2,8 17 151 350 Kč 0 Kč

Projekt nedosáhl 

požadovaného počtu bodů. 

Nejasný počet zapojených 

účastníků z Prahy 3, projekt 

obsahuje obecný popis bez 

konkrétních údajů, zcela 

chybí konkrétní popis 

aktivit, počet škol 

projevujících zájem a 

jednotkový rozpočet.

64 Šikovné děti, z.s. 06194192 3 Dětské řemeslné 

dílny pro děti 

Praha 3, základní 

školy v MČ Praha 3, 

střediska volného 

času v MČ Praha 3, 

jarmarky

lektorská činnost, nářadí, 

pracovní stoly, pomůcky, 

materiál, příprava, 

administrativa, doprava, 

pojištění, propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,33 2,44 3,22 2,88 3,66 3,33 19 41 500 Kč 0 Kč

Projekt nedosahl počet 

bodů pro hodnocení, 

obsahuje obecný popis cíle, 

nejsou konkrétně 

popsányaktivit, není 

rozepsán jednotkový 

rozpočet, není uveden 

počet dětí s kterými chce 

organizace pracovat. 

65 Šikovné děti, z.s. 06194192 2
Příměstský řemeslný 

tábor Kutil Junior 
MČ Praha 3 

nájemné, lektorská činnost, 

nářadí, materiál, příprava, 

pomůcky, odměny, stravné, 

výlet, administrativa, pojištění, 

propagace, doprava

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,33 3,22 3,22 3,66 3,77 2,77 20 47 450 Kč 22 400 Kč

Projekt se zaměřuje na 

podporu řemeslné 

zručnosti dětí, sama žádost 

však nezahrnuje počet dětí, 

s kterými předkladatel bude 

pracovat ani vlastní místo 

realizace, proto je podpora 

zkrácena.
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66 Šikovné děti, z.s. 06194192 1
Šikovné děti - Kutil 

Junior 

Praha 3, základní 

školy v MČ Praha 3
lektorská činnost

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,8 3,2 2,9 3,9 4,1 2,9 21 31 800 Kč 14 900 Kč

Zkráceno z důvodu 

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Doporučení komise: 

případná dotace bude 

primárně využita na platbu 

lektorské činnosti.

67
Teen Challenge 

International ČR
68402686 1

Volnočasové aktivity 

během školního roku 

a prázdnin pro 

znevýhodněné děti a 

mládež pořádané 

Centrem dětí a 

mládeže Teen 

Challenge Int. 

Praha 3, Havlíčkovo 

náměstí 746/11; 

Jáchymov, Mincovní 

681; Seč 350, 

Skautská základna; 

sjezd řeky Berounky 

(nástup Nižbor, 

konec Horní Planá)

provozní náklady (plyn, 

elektřina, vodné a stočné, 

pojistné, internet, telefony, 

svoz odpadu), propagace, 

lyžařžařský výcvik (ubytování, 

jízdné, vleky, cestovné, 

potraviny (vlastní strava), 

hygienické potřeby, vybavení 

lékárny), letní tábor (ubytování, 

doprava, potraviny, pohonné 

hmoty (zásobovací auto), 

lékárna, drogerie), vodácký 

tábor (půjčovné a vybavení 

lodí, kemp, cestovné, strava)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,9 3,6 3,6 3,7 3,6 4,3 23 250 000 Kč 93 500 Kč

Dotace je určena pro 

realizaci vodáckého tábora, 

letního tábora a lyžařského 

výcviku.

68 Yogadana, z.s. 05534453 1 Jóga pro děti a 

mládež 

Praha 3, Jičínská 

1346/6

částečná úhrada nákladů na 

lektory, na nájem a energie, 

propragace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3,9 3,4 3,4 3,7 3,1 22 44 985 Kč 14 000 Kč

Doporučení komise:  příště 

podat žádost v dotačním 

programu pro sport a 

tělovýchovu nebo lépe 

specifikovat propojení jógy 

s logopedickými a jinými 

technikami, dále 

přehledněji specifikovat 

počty dětí a doplnit 

jednotkový rozpočet. 

69 Zach Tomáš 05304776 1

Klub Sestry v Sukni - 

Nájem klubovny, 

školící místnosti a 

skladu

Praha 3, Jana 

Želivského 1801/22 
pronájem klubovny 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4,1 3,4 4,2 4,5 4,4 25 49 600 Kč 42 100 Kč

Zkráceno z důvodu  

celkového objemu 

rozdělovaných prostředků.

6 373 323 Kč 2 532 000 Kč
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5

Maximální počet 

bodů

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Podprogramy

1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách

2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na 

území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

Kritéria 

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

·         vícezdrojové financování

4. Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 

návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015-2019

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez 

alternativy

3. Zařazení v síti sociálních služeb hlavního města Prahy na daný rok

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

1. Kvalita zpracování projektu

3. Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 

návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015-2019

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez 

alternativy

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

4. Potřebnost cílové skupiny, profil žadatele, historie služby

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

Program pro oblast sociální a zdravotní  

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

          či osob s jiným postižením

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

          či osob s jiným postižením
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5

5

5

5

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

5

5

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

5

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

3. Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 

návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015-2019

5

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

4. Potřebnost projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 

3

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

5. Profil a historie žadatele

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

3. Potřebnost projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 

3

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

6. Společenská odpovědnost projektu  

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

·         kvalita zpracování

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

5

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

5

4. Profil a historie žadatele 5

5. Zdůvodnění financování prostřednictvím samosprávy na úrovni městské části 5

1. Kvalita zpracování projektu
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1
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 2 Jdeme za rodinou

Praha 3, Písecká 

1672/17

částečné provozní náklady 

(nájemné, spotřeba el. 

energie, vodné a stočné), 

kancelářské potřeby, telefony 

terénních pracovnic, osobní 

náklady zaměstnanců 

projektu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 5 5 5 5 5 29 715 000 Kč 244 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

2
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 2

Abeceda pro rodinu 

2020

Praha 3, Písecká 

1672/17

nájem, energie a služby, 

opravy a údržba, kancelářské 

potřeby, vybavení (didaktické 

pomůcky, vybavení herny a 

kurzů),  telefonní poplatky, 

poštovné, internet, nájem, 

právní a ekonomické služby, 

školení a kurzy pro lektory, 

mzdové náklady vč. pojištění

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 5 5 5 5 4 29 1 251 350 Kč 460 400 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

3 "soft palm" o. s. 01327216 4 Hospic Malovická
Praha 4, Malovická 

3304/2

dofinancování provozních 

nákladů v oblasti dodávek el. 

energie a zajištění zvýšených 

požadavků na zajištění 

hygienických podmínek v 

prostorách hospice

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3 4 4 4 3 5 23 100 000 Kč 43 400 Kč

Projekt splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

Požadovaná výše 

dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

4. 5. 6.

C
e
lk

o
v
ý
 p

o
č
e
t 

b
o

d
ů

  

Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu
IČ / rok 

narození

Místo realizace
Konkrétní účel použití 

finančních prostředků
1. 2. 3.

Specifikace projektu
Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria
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4 Amelie, z.s. 27052141 2
Amelie občanům MČ 

Praha 3

Praha 8, Šaldova 

337/15, Budínova 

67/2 (Nemocnice Na 

Bulovce); Praha 2, U 

Nemocnice 499/2 

(Všeobecná fakultní 

nemocnice a Ústav 

hematologie a krevní 

transfuze)

mzdové náklady vč. odvodů, 

materiálové náklady projektu 

a služby spojené s projektem 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4 3 1 5 21 15 000 Kč 7 100 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

5 Asistence, o.p.s. 63830540 1

Služby asistence 

občanům MČ Praha 

3 v r. 2020

Praha 3, Koněvova 

155/4

mzdy osobních asistentů 

(DPP/DPČ/HPP) a  

koordinátorek osobní 

asistence (HPP)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3 5 5 1 5 23 69 000 Kč 38 500 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků a 

zaměření na cílovou 

skupinu. 

6 Boxing club Rebel z.s. 04627083 3

Účinná sebeobrana 

JEET KUNE DO jako 

prevence proti 

šikaně

Praha 3, Koněvova 

863/57

osobní náklady (trenéři, 

specialista na grapling, 

asistent, koordinátor), 

propagace (výroba, grafika a 

tisk reklamních poutačů, 

bannerů a letáků)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2 3 3 2 2 3 15 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplnil minimální 

rozsah požadavků 

dotačního programu a není 

doporučen k finanční 

podpoře. Zejména se 

jedná o krátkou historii 

žadatele a malou 

potřebnost projektu pro 

Prahu 3, a to především 

v kontextu cílové skupiny a 

dotačního programu. Chybí 

konkrétní detaily a 

informace o fungování 

projektu.

7 BUČI z.s. 22896163 2
Distribuční místo 

Potravinové banky

Praha 3, Koněvova 

2430/162

dovybavení skladu (regály, 

stoly), drobné stavební úpravy 

(výmalba, podlaha), režijní 

náklady (nájemné, spotřeba 

elektrické energie u chladicích 

zařízení), nákup jednoho 

mrazicího boxu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 3 5 3 5 4 23 161 000 Kč 0 Kč

Chybí přínos poskytované 

služby, nedostatečně 

popsán dopad do sociální 

oblasti, projekt je špatně 

zpracován. Komise 

neshledala požadované 

náklady jako relevantní.  
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8 Celesta Praha, z.ú. 04490967 2

Zdravé stárnutí – 

podpora aktivního 

života a občanských 

kompetencí seniorů 

MČ Praha 3

Praha 3, Roháčova 

268/26 (DPS), 

Krásova 1841/4 

(DPS), Řehořova 

992/10 (Celesta 

Praha), další 

seniorské kluby na 

území MČ Praha 3

mzdové náklady (lektoři, 

koordinátor aktivit, manažer - 

odborný garant projektu), 

pronájem prostor na cvičení, 

nákup pomůcek na cvičení 

(podložky, overbally), právní a 

ekonomické služby 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3 5 3 4 4 23 195 132 Kč 13 400 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

9 Centrum ALMA, z.ú. 22665005 1 Poradna ALMA
Praha 7, Přístavní 

1111/40

osobní náklady (mzda 

adiktologického pracovníka 

vč. odvodů), provozní náklady 

(supervize, vzdělávání 

pracovníků, nájemné, služby 

mobilního operátora)

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 4 2 4 23 30 000 Kč 13 400 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podporgramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

10 Centrum LOCIKA, z.ú. 05268800 2

Včasná pomoc pro 

děti ohrožené 

domácím násilím na 

Praze 3

Praha 7, Umělecká 

588/6

nájemné a energie, účetní a 

ekonomické služby, mzdové 

náklady (dětský psycholog, 

odborný pracovník pro práci s 

rodiči)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 5 5 5 1 5 25 50 000 Kč 7 700 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků

11
Centrum MARTIN 

o.p.s.
22814655 1

Sociálně 

terapeutická dílna – 

Café MARTIN

Praha 3, Koněvova 

2430/162, Lupáčova 

805/10; Praha 8 

Sokolovská 29/75

zajištění financování 

mandatorních výdajů na 

provoz sociální služby (úhrada 

nájemného a spotřebovaných 

energií, vody a tepla, 

částečná úhrada mezd 

sociálního pracovníka vč. 

zákonných pojištění)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 1 5 24 140 000 Kč 11 800 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.
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Centrum MARTIN 

o.p.s.
22814655 1

Sociální rehabilitace - 

Vzdělání a praxe pro 

vstup na trh práce 

pro osoby s 

mentálním 

postižením

Praha 3, Koněvova 

2430/162

zajištění financování 

mandatorních výdajů na 

provoz sociální služby (úhrada 

nájemného a spotřebovaných 

energií, vody a tepla, 

částečná úhrada mezd 

sociálního pracovníka vč. 

zákonných pojištění)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 1 5 24 140 000 Kč 46 600 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podporgramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

13
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997 3

Prevence sociálního 

vyloučení cizinců se 

zvláštními potřebami

Praha 8, Pernerova 

10/32; Praha 3, 

Koněvova 2755/65a 

osobní náklady (DPP pro 

lektory,  profesních seminářů, 

mzdy pracovníků) nákup 

služeb externě zajištěných 

rekvalifikačních a 

počítačových kurzů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 4 5 4 4 5 25 90 000 Kč 18 900 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.

14
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997 1

Sociální poradenství, 

sociální rehabilitace 

pro cizince z Prahy 3

Praha 8, Pernerova 

10/32; Praha 3, 

Koněvova 2755/65a 

úhrada mzdových nákladů 

sociálních pracovníků

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 4 4 2 5 23 200 000 Kč 20 500 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

15

Centrum pro rodinu 

PSS a klinické 

adiktologie, z.ú.

06774750 1

Centrum pro rodinu, 

Integrace rodiny, 

Ambulantní léčba

Praha 2, Kateřinská 

1476/34

spoluúčast na financování 

mezd a nájemného

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3 3 5 4 2 4 21 81 000 Kč 6 400 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.
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16 Centrum Seňorina, z.s. 04347536 1

Odlehčovací služby 

pro seniory s 

Alzheimerovou 

nemocí a jiným 

typem demence

Praha 1, Na Poříčí 

1933/36

poměrné mzdové náklady 

(pečovatelky, sociální 

pracovnice)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 0 5 1 5 19 158 400 Kč 0 Kč

Městská část Praha 3 

zajišťuje službu jinou 

formou. Služba není v síti 

sociálních služeb hlavního 

města Prahy.

17 Cesta domů, z.ú. 26528843 4
Domácí hospic 

Cesta domů

Domácnosti klientů 

na území hl. města 

Prahy 

mzdové náklady zdravotních 

pracovníků

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4 5 3 5 25 93 660 Kč 43 400 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

18 Cesta domů, z.ú. 26528843 4 Odlehčovací služby 

Cesty domů 

Domácnosti klientů 

na území hl. města 

Prahy

úhrada osobních nákladů 

(mzdové náklady vč. odvodů 

na sociální a zdravotní 

pojištění) odlehčovacích 

asistentů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 3 5 3 5 24 93 660 Kč 22 200 Kč

Projekt splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

19 Cesta domů, z.ú. 26528843 1 Poradna Cesta 

domů 

Celá ČR

úhrada osobních nákladů 

(mzdové náklady vč. odvodů 

na sociální a zdravotní 

pojištění) pracovníků přímé 

péče

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 1 5 1 5 20 93 660 Kč 15 800 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

20

Česká společnost pro 

duševní zdraví Praha, 

z. s.

00310166 2
Program pro dobré 

zdraví

Praha 3, Zvonařova 

1580/6

spolufinancování mezd 

pracovníků (DPP), částečné 

provozní náklady (nájem 

prostor, energie, služby)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3 5 4 1 5 22 69 476 Kč 0 Kč

Přínos a potřeby pro 

městskou část Praha 3 

jsou minimální. 
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21

Česká společnost pro 

duševní zdraví Praha, 

z. s.

00310166 2
Prevence dětí 

duševně nemocných 

rodičů 

Praha 3, Zvonařova 

1580/6

spolufinancování mezd 

pracovníků (DPP), částečné 

provozní náklady (pobyty, 

pronájem prostor, energie, 

služby)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 4 5 4 1 5 24 74 925 Kč 24 100 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

22
Česká unie 

neslyšících, z.ú.
00675547 1

Tlumočnická služba 

ČUN

Praha 1, Dlouhá 

729/37

mzdy zaměstnanců, nájemné, 

vybavení 

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 5 24 65 000 Kč 9 400 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

23
Česká unie 

neslyšících, z.ú.
00675547 1 CSS ČUN Praha 

SAS 

Praha 1, Dlouhá 

729/37; Praha 7, 

Janovského 

1349/24; Praha 1, 

Havlíčkova 1025/4 

provozní a osobní náklady

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 5 24 65 000 Kč 8 700 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

24
Diakonie ČCE - 

středisko Praha
62931270 1

Raná péče Diakonie 

rodinám MČ Praha 3

Celá MČ Praha 3, 

rodiny užiavtelů 

(terénní forma 

služby); Praha 5, 

Machatého 683/10 

(ambulantní forma) 

mzdové náklady vč. odvodů 

(pracovnice v přímé práci s 

uživateli a THP), provozní 

náklady (literatura, speciální 

pomůcky)

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 5 24 49 900 Kč 22 200 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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25 Dílna Gawain, z.s. 26604655 1 Dílna Gawain, z.s.
Praha 7, Tusarova 

1216/49

částečná úhrada nákladů na 

energie sociálně terapeutické 

dílny  

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 4 23 20 000 Kč 6 700 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

26
Dívčí katolická střední 

škola
47611162 1

Křižovnická 

pečovatelská služba 

pro Prahu 3

dle místa bydliště 

klientů

mzdy a materiálové náklady 

projektu

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

3 3 5 5 2 4 22 40 943 Kč 0 Kč

Městská část Praha 3 

zajišťuje službu jinou 

formou. 

27 EDA cz, z.ú. 24743054 1

Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým nebo 

kombinovaným 

postižením s 

bydlištěm na území 

Prahy 3 

Praha 4, Filipova 

2013/1; domácnosti 

klientů na území 

Prahy 3

částečné pokrytí provozních 

nákladů (telefony, nájemné, 

právní a ekonomické služby) 

a mzdových nákladů 

(poradkyně rané péče, 

vedoucí a administrativní 

pracovník) 

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 2 5 25 39 400 Kč 21 300 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

28 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364 1

Denní stacionář pro 

osoby se získaným 

poškozením mozku

Praha 3, Olšanská 

2666/7

úhrada mzdy pracovníka v 

sociálních službách se 

vzděláním ergoterapeuta

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 4 3 5 25 79 596 Kč 28 900 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

29 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364 1 Do práce s 

hendikepem 

Praha 3, Olšanská 

2666/7

část nákladů na mzdy 

pracovníků (sociální 

pracovník a pracovník v 

sociálních službách)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 0 5 3 5 21 96 158 Kč 20 500 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

Příloha č.2 usnesení č.125 ze dne 17.12.2019 - Dotace 2020



30 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364 4 Končím s nemocí
Praha 3, Olšanská 

2666/7

část nákladů na mzdy 

pracovníků (ergoterapeut, 

fyzioterapeut, logoped, lékař, 

psycholog, psychiatr) 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 4 5 3 4 24 97 614 Kč 48 200 Kč

Projekt splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků

31
FIXPUNKT Social 

Business s.r.o.
04847831 2 Comeback - 

charitativní obchod 

Praha 3, 

Rokycanova 923/10
část mezd podpořených osob

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3 5 4 1 5 22 100 000 Kč 9 700 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

32
HESTIA - Centrum pro 

dobrovolnictví, z. ú.
67779751 2

Program Pět P - 

mentoringový 

dobrovolnický 

program pro děti a 

mládež na Praze 3

Praha 5, Štefánikova 

216/21 (kancelář); 

působnost Praha

osobní náklady, vzdělávání 

dobrovolníků a vedení 

supervizí, poměrná částka za 

vedení rodičovských skupin, 

pojištění dobrovolníků, částka 

na permanentky, IT služby

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3 3 5 3 1 5 20 54 040 Kč 0 Kč

Nízká kvalita zpracování 

projektu a špatné propojení 

rozpočtu s náplní. 

33 Hewer, z.s. 66000653 1

Osobní asistence 

pro občany MČ 

Praha 3 v roce 2020

domácí prostředí 

klientů (osobní 

asistence); Praha 

10, Černokostelecká 

2020/20 (kancelář)

částečná úhrada osobních 

nákladů pracovníků v přímé 

péči 

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

5 4 5 5 1 5 25 110 000 Kč 100 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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34
Hospic Štrasburk 

o.p.s.
61383457 4 Terminální 

onkologický hospic 

Praha 8,Bohnická 

12/57

úhrada dodavatelských faktur 

telefonů, praní prádla, toaletní 

potřeby pro pacienty, čistící a 

desinfekční prostředky  

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4 5 3 5 25 100 000 Kč 36 300 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.

35
HoSt - Home-Start 

Česká republika, z.ú.
26616190 2

HOST - podpora 

sociálně ohrožené 

rodiny v Praze 

Praha 10, Slovenská 

1566/6

osobní náklady (mzdy, DPP, 

odvody, pojištění), ubytování 

vč. polopenze pro 

dobrovolníky, nájem (herna, 

terapeutická místnost, 

kancelář), software a 

databáze, služby IT, 

komunikační služby (telefony, 

internet, poštovné), právní a 

ekonomické služby, vybavení 

DHIM (koberec, mobilní 

telefon, notebook), potraviny 

(svačiny pro děti)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 1 4 22 299 400 Kč 24 100 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

36
Klub rodičů při 

Miličově domě
70813833 2

Canisterapie pro děti 

s postižením 

integrované v MŠ 

Milíčův dům

Praha 3, Sauerova 

1836/2 

účast vyškoleného 

canisterapeuta s vycvičeným 

psem

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 4 5 5 5 5 29 9 000 Kč 7 800 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

37
KOLPINGOVA RODINA 

PRAHA 8
49367404 1

Kolpingův dům - 

krizová pomoc

Praha 8, Bohnická 

3/32

část osobních nákladů 

pracovníka v sociálních 

službách (mzda, odvody) 

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 2 5 25 20 070 Kč 12 600 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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38
Lata - programy pro 

mládež a rodinu, z.ú.
60447800 2 Ve dvou se to lépe 

táhne 

Praha 1, Senovážné 

náměstí 977/24

mzdové náklady (koordinátor 

mentoringového vztahu, 

poradkyně pro rodiče, 

supervizor dobrovolníků), 

provozní náklady

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3 3 5 3 2 4 20 28 000 Kč 11 800 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

39 Linka bezpečí, z.s. 61383198 1

Linka bezpečí pro 

děti a mládež z MČ 

Praha 3

Praha 8, Ústavní 95
účetní a ekonomické služby, 

osobní náklady 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 2 4 24 40 000 Kč 6 400 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

40 Mamma HELP, z. s. 70099880 2

Mamma HELP 

centrum Praha - 

pomoc pro ženy s 

rakovinou prsu a 

jejich blízké

Praha 3, Koněvova 

2442/150

osobní náklady (OON - DPČ a 

DPP) terapeutek a mzda pro 

koordinátorku pražského 

centra 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 1 5 23 300 000 Kč 48 200 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

41 Mamma HELP, z. s. 70099880 2

Edukační a 

docházkové akce 

pro ženy s rakovinou 

prsu 

Praha 3, Koněvova 

2442/150

osobní náklady (OON - DPČ a 

DPP) fyzioterapeutek, 

cvičitelek a lektorek 

arteterapeutických programů 

a na nákup materiálu pro 

artedílnu 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 1 5 23 85 800 Kč 4 800 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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42 Moudrá Sovička z.s. 03757170 2 Hodinový ajťák pro 

seniory na Praze 3 

 Praha 3 

mzdové náklady („hodinový 

ajťák“, administrátor), 

doprava, ekonomické služby, 

propagace

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 3 5 4 5 5 27 28 800 Kč 14 500 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků. 

Špatně sestavený 

rozpočet.

43 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2

Rodinný klub Ulitka 

na Pražačce - 

celoroční aktivity pro 

rodiny Prahy 3 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17

osobní náklady (HPP 

manažerka rodinného klubu - 

poměrná část, DPČ recepce, 

DPP administrativní práce), 

online komunikace, grafické 

práce, pronájem tiskárny / 

kopírky, nákup vybavení, 

pronájem prostor, náklady na 

energie 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4 5 5 5 27 395 000 Kč 79 400 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

44 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2
Předškolka v Ulitce 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17

osobní náklady (DPP 

pedagogičtí pracovníci, 

koordinátor), nájemné 

klubovny, šatny, sociálního 

zařízení a sportovišť včetně 

tělocvičny, materiálové 

náklady, výukové vybavení a 

materiály 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 5 5 28 155 140 Kč 60 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

45 My.Aktivity o.p.s. 24191345 3

Rodinný klub Ulitka 

na Pražačce - 

dobrovolnický 

program 

Praha 3, Nad 

Ohradou 2667/17

pronájmy prostor, DPP 

koordinátora dobrovolnic, 

materiálové náklady na akce 

pro dobrovolnice, vzdělávání 

dobrovolnic 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 4 4 4 5 5 27 35 000 Kč 9 600 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků
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46
Národní ústav pro 

autismus, z.ú.
26623064 1

Poskytování 

komplexních služeb 

osobám s poruchou 

autistického spektra 

z MČ Praha 3

Praha 3, Písecká 

1967/5 (raná péče); 

Praha 4, Marie 

Cibulkové 356/34 

(osobní asistence)

kancelářské potřeby, telefony, 

nájemné, hrubé mzdy, 

pojistné ke mzdám

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 5 5 3 5 26 50 000 Kč 39 500 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

47 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2

V NOVÉ TROJCE 

VŠICHNI SPOLU 

2020

Praha 3, Jeseniova 

519/19, příp. 

venkovní lokality 

Prahy 3

úhrada mezd přímých 

pracovníků projektu (HPP, 

DPČ, DPP), tj. koordinátorů, 

lektorů jednotlivých programů, 

vzdělávacích seminářů a 

poradců, část nákladů na 

mzdy vedoucích a 

administrativních pracovníků 

(HPP, DPČ, DPP), pomůcky 

pro přímou práci s cílovou 

skupinou, odborná literatura, 

výtvarné potřeby, kancelářské 

potřeby, hygienické potřeby, 

telefonní poplatky, právní a 

ekonomické služby, supervize 

týmu, tisk propagačních 

materiálů

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 5 5 4 4 5 28 934 428 Kč 722 400 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

48

Pobočka Diakonie 

Církve bratrské v 

Praze 3

18629130 1

Stacionář pro děti s 

kombinovaným 

postižením

Praha 3, Koněvova 

151/24

mzdové prostředky, energie, 

pomůcky pro terapie, opravy a 

údržba, právní a ekonomické 

služby, stravovací služby, 

vstupné, fotopráce, cestovní 

náhrady

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 5 24 50 000 Kč 28 900 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků
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49

POHODA - společnost 

pro normální život lidí 

s postižením, z.ú.

68380216 1 Asistence POHODA

území MČ Praha 3 a 

další místa dle přání 

konkrétních klientů; 

Praha 4,Roškotova 

1737/6 (zázemí 

organizace)

hrubé mzdy osobních 

asistentů vč.odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění, 

úhrada mzdového a 

finančního účetnictví a 

vzdělávání pracovníků přímé 

péče, energie, opravy a 

údržba

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 1 4 23 35 000 Kč 7 100 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků

50 Pro Dialog, z.s. 22613421 2

Podpora dialogu v 

rodinách s 

ohroženými dětmi VI 

na Praze 3 

Praha 3, Řehořova 

997/12

osobní náklady (část platů 

odborných pracovníků, část 

odvodů sociálního a 

zdravotního pojištění), 

provozní náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 2 5 24 170 000 Kč 38 500 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků

51 Prostor plus o.p.s. 26594633 2
Program Pilot 

Praha 2, Ječná 

505/2

částečná úhrada mzdových 

nákladů na DPP pracovníka v 

nepřímé péči, administrativní 

zajištění realizace projektu, 

částečná úhrada 

materiálových nákladů 

(potraviny), energií (elektřina 

a plyn), školení a vzdělávání, 

cestovné pracovníků a 

pořádání výjezdů/akcí pro 

klienty - děti (ubytování, 

stravování, vstupné, jízdné)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 5 4 2 5 24 25 000 Kč 8 700 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků

52 R - Mosty, z.s. 67776779 1
Sociálně právní 

poradna R-Mosty

Praha 3, 

Blahoslavova 230/4; 

Praha 6, Verdunská 

726 (individuální 

terapie); Strančice, 

Průmyslová 62 

(humanitární sklady) 

osobní náklady (hrubé mzdy, 

DPP, odvody), provozní 

náklady: materiálové 

(kancelářské potřeby, 

vybavení poraden, pohonné 

hmoty, tisky, lékárna) a 

nemateriálové (energie, 

vodné a stočné, odvoz 

odpadu, opravy a údržba, 

nájemné, ostatní služby - 

telefony, poštovné, právní a 

ekonomické služby, školení a 

kurzy, supervize)

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 5 5 28 519 186 Kč 163 400 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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53 R - Mosty, z.s. 67776779 1 Nízkoprahový klub R-

Mosty 

Praha 3, Koněvova 

605/2, P3, terénní 

lokace Jiřího z 

Poděbrad, 

Chelčického 

náměstí, Flóra 

osobní náklady (hrubé mzdy, 

DPP, odvody), provozní 

náklady: materiálové 

(kancelářské potřeby, drobné 

vybavení klubu, pohonné 

hmoty, desinfekce, úklidový 

materiál, lékárna) a 

nemateriálové (energie, 

vodné a stočné, odvoz 

odpadu, opravy a údržba, 

nájemné, ostatní služby - 

telefony, poštovné, právní a 

ekonomické služby, školení a 

kurzy, supervize)

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 5 5 28 484 367 Kč 213 200 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

54
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 1

Občanská poradna 

REMEDIUM

Praha 3, Křišťanova 

1698/15; Beroun, V 

Pražské bráně 74, 

Beroun

osobní náklady (včetně 

odvodů), nájemné, povinné 

vzdělávání, úklid prostor, 

aktualizace ASPI, klientské 

databáze, odborná literatura, 

hygienické prostředky, 

vybavení poradny (DDHIM do 

40 tis. Kč), telefony, poštovné, 

účetní služby, správa webu a 

sítě, kancelářské potřeby

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 5 5 5 1 5 25 195 800 Kč 70 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

55
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 1

Klub Remedium 

Praha 3, Táboritská 

15/22

nájem a údržba prostor, 

účetnictví, školení sociálních 

pracovníků, mzdové 

prostředky

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

5 5 4 4 4 5 27 206 000 Kč 95 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

56
REMEDIUM Praha 

o.p.s.
68403186 2 Vzdělávání seniorů

Praha 3, Táboritská 

15/22, Havlíčkovo 

nám. 670/7

nájemné, část mzdy 

některých pracovníků projektu 

včetně odvodů, platby 

lektorům (lektorné + DPP), 

část mzdy DPP pro pokladní a 

IT pracovníka, část nákladů 

na úklid a propagaci

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 4 5 4 4 5 27 140 000 Kč 55 000 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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57 Ruka pro život o.p.s. 27017699 1

Poskytování 

sociálních služeb 

občanům MČ Praha 

3

Praha 9, Skloněná 

308/16; Praha 8, 

Rajmonova 1199/4

dofinancování hrubých mezd 

vč. pojištění pracovníků přímé 

péče, nájemné v DS 

Skloněná, vzdělávání a 

supervize pracovníků přímé 

péče, mzdové a finanční 

účetnictví

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 2 5 25 30 000 Kč 23 700 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

58 SANANIM z. ú. 00496090 2
Pracovní a sociální 

agentura SANANIM, 

z.ú. 

Praha 1, Žitná 

1574/51

materiálové náklady (pracovní 

a ochranné pomůcky pro 

klienty v programu), 

nemateriálové náklady 

(dofinancování nájmu a 

energií), osobní náklady 

(dofinancování nákladů pro 

pracovní terapeuty/asistenty)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 2 4 24 99 868 Kč 19 300 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

59 SANANIM z. ú. 00496090 3

Ambulance pro 

gambling SANANIM 

z.ú.

Praha 1, Žitná 

1574/51

nemateriálové náklady 

(energie a služby, podíl na 

vytápění prostor, internet, část 

nájemného), osobní náklady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 5 4 26 100 000 Kč 23 000 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

60

SDMO - Sdružení pro 

komplexní péči při 

dětské mozkové 

obrně, z. s.

44846339 4

Komplexní léčebná 

rehabilitace pro 

osoby s diagnózou 

DMO 

Praha 4, Roškotova 

1717/2

osobní náklady vč. odvodů 

pro tři fyzioterapeuty, 

zdravotní sestru, projektovou 

manažerku a 

ekonoma/účetního 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 3 4 3 5 23 58 000 Kč 14 300 Kč

Projekt splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  
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61
Sdružení pro integraci 

a migraci, o. p. s.
26612933 1

Pomocná ruka 

Praha 3, Baranova 

1026/33

osobní náklady vč. pojištění 

(právník, sociální pracovník, 

psychosociální terapeut, 

koordinátor projektu, finanční 

manažer, interkulturní 

pracovníci), poměrné náklady 

na energie, nájemné, 

kancelářské potřeby, účetní, 

spoje, supervizi pracovníků, 

tlumočení a překlady

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 2 4 23 625 020 Kč 48 200 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

62

Senioři České 

republiky, z. s., 

Základní organizace 

Praha 3

02348136 2

Aby člověk nebyl 

sám - aktivní senioři 

Praha 3

Praha 3, Olšanská 

266/7

provoz klubu (energie a 

služby), poznávací zájezdy v 

ČR a k sousedům, zájezdy do 

českých lázní pro seznámení 

se s jejich léčitelským 

provozem, společenské a 

vzdělávací akce, příspěvky na 

kulturní a sportovní akce 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 4 5 5 27 164 000 Kč 96 300 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

63

Středisko křesťanské 

pomoci Horní 

Počernice

69780145 1

Středisko 

křesťanské pomoci 

Horní Počernice - 

Azylový dům 

Praha 9, Křovinovo 

nám. 11/16

provozní náklady v oblasti 

energií, materiálních nákladů 

a nájemného

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

5 4 5 5 2 4 25 120 000 Kč 91 500 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  

64 Tichý svět, o.p.s. 26611716 1 Tichá linka
Praha 4, Na Strži 

1683/40 

částečná úhrada mzdových 

nákladů tlumočníků a 

operátora Tiché linky, obnova 

techniky pro tlumočníky a 

služby (supervize a informace 

o službě)

Podpora 

ve formě 

vyrovnáva

cí platby.

4 4 5 5 2 5 25 50 000 Kč 28 900 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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65 Tichý svět, o.p.s. 26611716 1
Odborné sociální 

poradenství

Praha 4, Na Strži 

1683/40 

částečná úhrada mzdových 

nákladů přímých pracovníků, 

obnova techniky pro 

konzultanty a služby 

(supervize a informace o 

službě)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 1 5 1 4 19 50 000 Kč 0 Kč

Žádost nesplnila minimální 

rozsah požadavků 

dotačního programu a není 

doporučena k finanční 

podpoře. Zejména se 

jedná o nezařazení služby 

do sítě sociálních služeb 

hlavního města Prahy a 

celopražský charakter 

služby bez významného 

lokálního dopadu. 

66 Tichý svět, o.p.s. 26611716 1 Sociální rehabilitace 
Praha 4, Na Strži 

1683/40 

částečná úhrada mzdových 

nákladů přímých pracovníků, 

obnovu techniky pro 

konzultanty a služby 

(supervize a informace o 

službě)

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 1 5 1 5 20 50 000 Kč 0 Kč

Služba není zařazena v síti 

sociálních služeb hlavního 

města Prahy. Jedná se o 

službu s celopražským 

významem. Z těchto 

důvodů není efektivní její 

spolufinancování z 

rozpočtu městské části.

67 TŘI, o.p.s. 18623433 4
Hospic Dobrého 

pastýře v Čerčanech

Čerčany, Sokolská 

584

provozní náklady, nákup 

zdravotnického materiálu, 

opravy a údržba, osobní 

náklady vč. odvodů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 4 5 4 5 26 70 000 Kč 36 300 Kč

Projekt zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

68

Univerzita Jana 

Amose Komenského 

Praha s.r.o.

46358978 2

Dobrovolnická 

činnost studentů ve 

prospěch seniorů a 

dětí s postižením - 

aplikace nových 

trendů do oblasti 

speciálně 

pedagogické 

podpory

Praha 3, U Zásobní 

zahrady 2445/8 

(Integrační centrum 

Zahrada), Roháčova 

268/26 

(Pečovatelská 

služba Praha 3)

osobní/personální náklady 

DPP (koordinátor projektu, 

finanční řízení projektu, 

administrativní pracovník, 

odborný dohled, aktéři aktivit 

a vedení studentů, 

pečovatelská služba), 

materiální náklady (spotřební 

materiál pro volnočasové 

aktivity)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3 5 4 5 5 26 40 300 Kč 14 300 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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69 Zach Tomáš 05304776 2

Klub Sestry v sukni - 

Vzdělávání a 

zapojování mládeže 

do péče o 

hendikepované 

spoluobčany 

Praha 3, Jana 

Želivského 1801/22

školící materiál, občerstvení 

pro účastníky, pojištění 

odpovědnosti účastníků 

projektu, náklady spojené s 

ubytováním a stravováním, 

výcvik přímé asistence osob 

se zdravotním 

znevýhodněním, obsahová, 

redakční příprava a publikace 

metodické příručky 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 3 5 4 2 4 22 48 200 Kč 15 800 Kč

Služba splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.

70
WAKKENHAT ZETTA 

s.r.o., koncern
27123197 3

Prevence kriminality 

pro seniory a 

handicapované 

osoby

Praha 3

osobní náklady (lektoři, 

figurant, osoba zajišťující 

fotodokumentaci a koordinaci 

projektu) 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3 2 5 3 3 4 20 4 000 Kč 3 900 Kč

Projekt splňuje 

v dostatečném rozsahu a 

kvalitě požadavky 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

zpracovaný projekt, jeho 

rozpočet, potřebnost 

z hlediska Prahy 3 a 

společenskou 

odpovědnost, částka byla 

dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných 

prostředků.  

71 Židovská obec v Praze 00445258 4
Domácí zdravotní 

péče

Praha - v 

domácnostech 

klientů; kontaktní 

místo: KDP Ezra, 

Praha 3, Izraelská 

712/1

částečná úhrada mzdových 

nákladů, zdravotnický 

materiál 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4 4 4 5 3 5 25 60 000 Kč 18 200 Kč

72 Židovská obec v Praze 00445258 1 Osobní asistence

Praha - v 

domácnostech 

klientů; kontaktní 

místo: KDP Ezra, 

Praha 3, Izraelská 

712/1

částečné pokrytí mzdových 

nákladů klíčových pracovníků 

v přímé péči 

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

5 5 5 5 1 4 25 65 000 Kč 39 500 Kč

10 629 293 Kč 3 543 600 Kč

Služba zcela splňuje 

rozsah a kvalitu požadavků 

dotačního programu 

v daném podprogramu. 

Částka podpory byla 

stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její 

rozsah a kvalitu zpracování 

projektu, částka byla dále 

krácena s ohledem na výši 

alokovaných prostředků.  
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1 Kartáková Daniela 16060032 1
Rekonstrukce domu 

Pod Vítkovem

Praha 3, Pod 

Vítkovem 554/4 

technické zajištění budovy 

(zpevnění nesoudržného 

zdiva), dozdění otvoru ve štítě, 

zhotovení kované brány ve 

stylu konce 19. století a její 

zabudování

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,3 3,2 4 2,6 3,1 20 140 000 Kč 27 500 Kč

Jelikož žadatelka 

nepředložila řádnou 

závaznou dokumentaci k 

rekonstrukci objektu, byla 

navrhovaná výše dotace 

ponížena na minimální 

částku.

2

Římskokatolická 

farnost u kostela 

Nejsvětějšího Srdce 

Páně Praha - 

Vinohrady

00676527 1

Obnova exteriéru 

hlavní lodi a sakristie 

kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně Praha - 

Vinohrady - etapa 6

Praha 3, náměstí 

Jiřího z Poděbrad

obnova a restaurování fasády 

národní kulturní památky 

(kulturní památka zapsaná 

pod číslem 40253/1-1332, 

NKP zapsaná pod číslem 363) 

za účelem jejího uvedení do 

řádného technického stavu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,3 4,3 3,8 4,3 3,8 3,5 24 250 000 Kč 100 900 Kč

Městská část Praha 3 

každoročně podporuje 

rekonstrukci národní 

kulturní památky kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně 

do řádného technického 

stavu. Dotace snížena z 

důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

památkové péče na území 

MČ P3.                              

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

4.

Body za jednotlivá kritéria

5. 6.1. 2. 3.

C
e
lk

o
v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

 

(z
a

o
k
ro

u
h

le
n

o
) 

5. Úroveň a stupeň zpracování dokumentace

    (např. restaurátorská zpráva, závazné stanovisko orgánu PP, apod.) 5

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Podpora vzhledu městské památkové zóny a veřejného prostoru

6. Společenská odpovědnost projektu  5

5

5

Název / jméno žadatele

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Specifikace projektu
Forma 

poskytnutí 

dotace ve 

vztahu k 

veřejné 

podpoře
Místo realizace

Konkrétní účel použití 

finančních prostředků

IČ / rok 

narození

Program pro oblast památkové péče

Podprogramy Kritéria 
Maximální počet 

bodů

1. Památková péče     

1. Kvalita zpracování projektu

5
·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5
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3

Římskokatolická 

farnost u kostela sv. 

Prokopa Praha - 

Žižkov

60434279 1

Oprava krytiny 

střechy kostela sv. 

Anny v Praze na 

Žižkově - 1.etapa 

Praha 3, 

Tovačovského 

ulice, bez čp.

krytiny tvrdé, klempířské 

konstrukce, lešení a zábory, 

VRN

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4,1 4,3 4,4 4,2 3,8 25 250 000 Kč 119 300 Kč

Městská část Praha 3 

každoročně podporuje 

rekonstrukci havarijního 

stavu kulturní památky 

kostela svaté Anny. Dotace 

snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast památkové péče na 

území MČ P3.

4

Společenství vlastníků 

Radhošťská 1623/18, 

20, 22, Praha 3

03671828 1

rekonstrukce střechy 

Radhošťská 

1623/18, 20, 22

Praha 3, 

Radhošťská 

1623/18, 20, 22

projektová dokumentace, 

demontáž starých vrstev, 

bourací práce, klempířské 

prvky, izolace proti vodě, 

tepelná izolace, položení 

nových vrstev střechy, zábor 

pozemku, přesun hmot, 

pronájem shozu na suť a 

kontejneru, odvoz a likvidace 

odpadu, prostupy a návazné 

práce uvnitř domu

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,5 2,7 3,5 3,5 3,3 20 250 000 Kč 73 400 Kč

Městská část Praha 3 

podporuje iniciativu občanů 

na zvelebování a údržbu 

objektů. Dotace snížena z 

důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

památkové péče na území 

MČ P3.

5 Židovská obec v Praze 00445258 1

Provedení 

záchraných prací na 

staticky havarijních 

náhrobcích na 

Novém židovském 

hřbitově

Praha 3, Izraelská 

712/1

oprava, stabilizace a 

restaurování náhrobků

Mimo 

režim 

veřejné 

podpory.

4,1 4 3,8 4,3 3,7 4,1 24 250 000 Kč 100 900 Kč

Městská část Praha 3 

každoročně podporuje 

průběžné restaurování a 

opravy náhrobků na Novém 

židovském hřbitově. Dotace 

snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast památkové péče na 

území MČ P3.

1 140 000 Kč 422 000 Kč
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství

V souladu s usneseními Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 11. 6. 2019, a to: č. 70 Koncepce 
dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022 a Zásady poskytování dotací z 
Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 a dále v souladu s vyhlášenými programy 
pro poskytování dotací z Dotačního fondu pro tyto oblasti: 
 

- životní prostředí (usnesení ZMČ č. 71)  

- tělovýchova a sport (usnesení č. 72) 

- kultura (usnesení č. 73) 

- výchova a vzdělávání dětí a mládeže (usnesení č. 74) 

- oblast sociální a zdravotní (usnesení č. 75) 

- památková péče (usnesení č. 76) 

projednal Výbor pro dotační politiku ZMČ Praha 3 na svém jednání dne 21. 11. 2019 žádosti 
podané vymezeným okruhem způsobilých žadatelů a navrhl rozdělit alokovanou částku ve výši 
10 550 000 Kč pro jednotlivé dotační programy takto: 
 

- životní prostředí: 254 400 Kč 

- tělovýchova a sport: 2 110 000 Kč 

- kultura: 1 688 000 Kč 

- výchova a vzdělávání dětí a mládeže: 2 532 000 Kč 

- oblast sociální a zdravotní: 3 543 600 Kč 

- památková péče: 422 000 Kč 
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