
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU 
ZASTUPITELSTVA  MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3 
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g                                1 

ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU  

ZMČ PRAHA 3  
(dále také Výbor, nebo DV) 

 

Datum jednání:    19. 2. 2019 

Místo jednání:    zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 

Začátek jednání:   16.00 hodin 

Konec jednání:   17.35 hodin 

Jednání řídil:    Robert Pecka, předseda Výboru 

Počet přítomných členů:  8, Výbor je usnášeníschopný 

Přítomni (podle prezenční listiny): Robert Pecka, předseda 

Jan Vokál, člen 

     František Doseděl, člen 

     Jana Belecová, členka 

     Jiří Svrček, člen 

     Pavla Jenková, členka 

     Mojmír Mikuláš, člen (odchod 17.00) 

     David Soukup, člen 

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

Omluveni:    Jan Novotný, člen 

Přítomní hosté:   Alena Gotmanovová, ved. odd. dotací  

a neziskového sektoru 

Pavel Vojtěch, referent odd. dotací a neziskového  

sektoru 

Petr Venhoda, zastupitel ZMČ Praha 3 (příchod 16.20, 

odchod 17.00)  

Počet stran:    11 

Zapsala:    Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu:   Jana Belecová 
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Program jednání: 

1 Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu, souhlas s přítomností hostí, volba 

zapisovatele 

2 Dotace 2019 

2.1 Obecné informace 

2.2 Přijatá usnesení 

2.3 Dotační program pro oblast životního prostředí 

2.4 Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

2.5 Dotační program pro oblast památkové péče 

2.6 Dotační program pro oblast kultury 

2.7 Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2.8 Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví 

2.9 Závěr 

3 Různé 

 

Průběh jednání:  
 
1a. Schválení programu jednání  

Jednání zahájil předseda DV pan Robert Pecka a předložil přítomným návrh výše uvedeného 
programu jednání k případným připomínkám. 

Hlasování: 

Pro:  8 Zdržel se: 0  Proti: 0  Nehlasovali: 0  

Program jednání byl schválen. 

1b. Schválení ověřovatele zápisu 

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Jana Belecová. 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 1  Proti: 0  Nehlasovali: 0  

Ověřovatelka zápisu byla schválena. 

1c. Souhlas s přítomností hostí na jednání Výboru 

Pan Pecka požádal členy o souhlas s přítomností pracovníků oddělení dotací  
a neziskového sektoru Aleny Gotmanovové a Pavla Vojtěcha. 

Hlasování: 

Pro:  8 Zdržel se: 0 Proti: 0  Nehlasovali: 0  

Členové Výboru souhlasí s přítomností pracovníků odd. dotací a neziskového sektoru. 
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1d. Zapisovatel 

Jako zapisovatel byla, z důvodu nemoci tajemnice Výboru, navržena paní Alena 
Gotmanovová, vedoucí odd. dotací a neziskového sektoru. 

Hlasování: 

Pro:  8 Zdržel se: 0 Proti: 0  Nehlasovali: 0  

Zapisovatelka byla schválena. 

 

2 Dotace 2019 

 

2.1 Obecné informace  

 

Předseda Výboru pan Pecka informoval členy DV, jakým způsobem povede jednání a vysvětlil 

postup návrhu finančních částek u jednotlivých dotačních oblastí. 

 

Pan Pecka dále poznamenal, že členové Výboru měli možnost se před vlastním jednáním 

seznámit s jednotlivými žádostmi v elektronickém dotačním systému a prostřednictvím 

tabulkových sestav, které obdrželi všichni členové e-mailem. Tabulky jsou doplněny  

o hodnocení příslušných komisí/výboru a o důvod nepřidělení dotace. 

 

Také upozornil členy Výboru na dotační zásady, a to zejména na bod 4) čl. IX. Všeobecných 

zásad dotačního řízení: „Veřejnosti budou prezentovány informace o dotačním řízení až po 

schválení dotačních žádostí ZMČ Praha 3.“ Z tohoto důvodu členové Výboru před projednáním 

výše dotací podepsali prohlášení o mlčenlivosti.  

 

Pan Pecka doporučil projednání dotačních programů v tomto pořadí: 

 Životní prostředí  

 Tělovýchova a sport 

 Památková péče 

 Kultura 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže  

 Sociální oblast a zdravotnictví 

 

Vedoucí odd. dotací informovala členy, že odbor školství obdržel celkem 375 žádostí, z toho 

368 žádostí splňovalo podmínky pro zařazení do dotačního řízení. U sedmi žádostí nebyl 

dodržen způsob podání v souladu se Zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu 

městské části Praha 3, z tohoto důvodu byly žádosti z dotačního řízení vyloučeny. 

 

Zároveň členové Výboru obdrželi informaci o žadatelích, kteří v řádném termínu nepředali 

ekonomickému odboru vyúčtování dotací za r. 2018. 
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Diskuze: 

- pan Mikuláš vyjádřil nespokojenost s pozdním dodáním podkladů k jednání; pan Pecka 

vysvětlil, že došlo ke zpoždění z důvodu chybějícího vyjádření Komise pro životní 

prostředí; pan Svrček vysvětlil, že došlo k systémové chybě dotačního systému a že 

se komise musela sejít ještě jednou, a proto došlo ke zdržení odeslání podkladů 

- paní Jenková sdělila, že neobdržela v dostatečném předstihu přihlašovací údaje do 

dotačního systému 

- pan Svrček oznámil, že se jako člen Skautu zdrží hlasování u žádostí, které podaly 

skautské oddíly, v souladu s usnesením ZMČ č. 426 ze dne 18. 9. 2018 čl. IX. 

Všeobecné zásady dotačního řízení 

 

2.2 Přijatá usnesení 

 

Výbor před projednáváním návrhů na přidělení výše dotací přijal usnesení, která se týkají 

všech dotačních programů. 

 

Usnesení č. 1: 

Výbor pro dotační politiku se usnesl, že v souladu s dotačními zásadami (usnesení ZMČ č. 

426 ze dne 18. 9. 2018), nebude výsledek jednání zveřejněn před projednáním dotací 

Zastupitelstvem MČ Praha 3. 

 

Hlasování: 

Pro:  8 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 2: 

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:  8 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

Výbor pro dotační politiku se seznámil se seznamem žadatelů, kteří předali vyúčtování dotace 

za rok 2018 po termínu, popř. toto vyúčtování do jednání Výboru nepředali vůbec. Na základě 

těchto skutečností rozhodne o přidělení dotace na rok 2019 Výbor s podmínkou, že nejpozději 

do zasedání ZMČ dne 19. 3. 2019 bude vyúčtování předáno ekonomickému odboru.  

 

Hlasování: 

Pro:  6 Zdržel se: 2 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 4 

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 

oblast a zdravotnictví. 

 

Hlasování: 

Pro:  8 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

2.3 

Dotační program pro oblast životního prostředí 

 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. Zároveň upozornil na doporučení 

Komise životního prostředí k přidělení výše dotací a požádal přítomné o souhlas s tímto 

rozdělením. 

 

Rekapitulace - oblast životního prostředí 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 21 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 2 

 - dosažený stanovený počet 10 

 - dosaženo méně než 2/3 bodů 9 

Počty projednávaných žádostí podle účelů:    

Kultivace území na Praze 3 12 

Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství 1 

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání 6 

Finance   

 - alokovaná částka 500 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního řízení 1 803 125 Kč 

 - celková navržená částka  486 300 Kč 

 

Návrh Výboru 

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

3 splnilo celkem 10 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 486 300 Kč  

a souhlasí s jejich rozdělením podle doporučení Komise životního prostředí, se zaokrouhlením 

částky u dvou žádostí a s úpravou na možné maximum u jedné žádosti. 

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

13 700 Kč do dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví. 
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Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 1 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 

 

2.4 

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. Zároveň upozornil na doporučení 

Komise pro sport k přidělení výše dotací a požádal přítomné o souhlas s tímto rozdělením. 

 

Rekapitulace - oblast tělovýchovy a sportu 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 93 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

 - dosažený stanovený počet 70 

 - dosaženo méně než 2/3 bodů 23 

Počty projednávaných žádostí podle účelů:    

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení 18 

Podpora dětí a mládeže 41 

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) 18 

Podpora handicapovaných sportovců 4 

Podpora významných sportovních akcí 12 

Finance   

 - alokovaná částka 2 500 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního řízení 12 505 119 Kč 

 - celková navržená částka   2 500 000 Kč 

 

Návrh Výboru 

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

3 splnilo celkem 70 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč  

a souhlasí s jejich rozdělením podle doporučení Komise pro sport. 

 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 1 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 
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2.5 

Dotační program pro oblast památkové péče 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. 

 

Rekapitulace - oblast památkové péče 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 3 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

 - dosažený stanovený počet 3 

 - dosaženo méně než 2/3 bodů 0 

Počty projednávaných žádostí podle účelu:    

Památková péče 3 

Finance   

 - alokovaná částka 500 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního řízení 900 000 Kč 

 - celková navržená částka   495 000 Kč 

 

Návrh Výboru 

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

3 splnili celkem 3 žadatelé se 3 žádostmi. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 495 000 Kč  

a navrhli jejich rozdělení mezi jednotlivé žadatele v závislosti na počtu získaných bodů. 

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

5 000 Kč do dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví. 

 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

2.6 

Dotační program pro oblast kultury 

 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. Zároveň upozornil na doporučení 

Kulturní komise k přidělení výše dotací u 5 žádostí a požádal přítomné o souhlas s tímto 

doporučením. 
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Rekapitulace - oblast kultury 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 83 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeny 3 

 - dosažený stanovený počet 46 

 - dosaženo méně než 2/3 bodů 34 

Počty projednávaných žádostí podle účelů:    

Profesionální umění 55 

Originální kulturní projekty 14 

Spolková činnost 11 

Finance   

 - alokovaná částka 2 000 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního řízení 11 495 980 Kč 

 - celková navržená částka 1 997 700 Kč 

 

Pan Pecka seznámil členy Výboru se svým návrhem rozdělení dotací: částky byly navrženy 

v poměru počtu bodů k požadované dotaci. Zároveň upozornil na doporučení Kulturní komise 

k přidělení výše dotací u pěti žádostí a také vysvětlil postoj komise k návrhu nižších částek  

u akcí konaných na veřejných prostranstvích ve správě MČ Praha 3.  

 

Návrh Výboru 

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

3 splnilo celkem 46 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 1 997 700 Kč a navrhli 

jejich rozdělení mezi jednotlivé žadatele v závislosti na počtu získaných bodů s přihlédnutím 

na maximální možnou výši dotace a na doporučení Kulturní komise. 

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

2 300 Kč do dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví. 

 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

2.7 

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. Zároveň upozornil na doporučení 

Komise pro výchovu a vzdělávání k přidělení výše dotací a požádal přítomné o souhlas s tímto 

rozdělením. 
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Rekapitulace - oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 94 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

 - dosažený stanovený počet 71 

 - dosaženo méně než 2/3 bodů 23 

Počty projednávaných žádostí podle účelů:    

Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území 

Prahy 3 
37 

Prázdninová činnost  31 

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi 26 

Finance   

 - alokovaná částka 3 000 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního řízení 8 696 178 Kč 

 - celková navržená částka 3 000 000 Kč 

 

Návrh Výboru 

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

3 splnilo celkem 71 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč  

a souhlasí s jejich rozdělením podle doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání. 

 

Hlasování: 

Pro:  6 Zdržel se: 1 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

2.8 

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví 

Předseda Výboru okomentoval v rámci níže uvedené rekapitulace věcné, formální, obsahové 

a finanční náležitosti projednávaného dotačního programu. Zároveň upozornil členy Výboru 

na doporučení Komise pro sociální politiku k přidělení výše dotací a požádal přítomné o 

souhlas s tímto rozdělením. 

 

Rekapitulace - sociální oblast a zdravotnictví 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 81 

Z toho:   

 - pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 2 

 - dosažený stanovený počet 70 
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 - dosaženo méně než 2/3 bodů 9 

Počty projednávaných žádostí podle účelů:    

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
38 

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území 

městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3 
27 

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 8 

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče  6 

Finance   

 - alokovaná částka 4 000 000 Kč 

 - požadovaná částka žadatelů, kteří splňují  podmínky dotačního řízení 12 573 830 Kč 

 - celková navržená částka  4 021 000 Kč 

 

Návrh Výboru 

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

3 splnilo celkem 70 žádostí. 

Členové Výboru projednali rozdělení finančních prostředků ve výši 4 021 000 Kč  

a souhlasí s jejich rozdělením podle doporučení Komise pro sociální politiku a s navýšením 

částek u čtyř žádostí. 

 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

2.9 

Závěr 

Předseda Výboru zhodnotil průběh jednání a zrekapituloval rozdělení finančních prostředků: 

 

1. Dotační program pro oblast životního prostředí      486 300 Kč 

2. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu   2 500 000 Kč 

3. Dotační program pro oblast památkové péče      495 000 Kč 

4. Dotační program pro oblast kultury     1 997 700 Kč 

5. Dotační program pro oblast volnočasových aktivit 

dětí a mládeže       3 000 000 Kč 

6. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví  4 021 000 Kč 

Celkem:                 12 500 000 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. 
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Usnesení č. 5 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit rozdělení 

finančních prostředků ve všech dotačních programech tak, jak je uvedeno v neveřejné 

příloze tohoto zápisu, jež obsahuje návrhy na přidělení dotací a jejich výši, příp. 

nepřidělení dotace, na rok 2019. 

 

Hlasování: 

Pro:  7 Zdržel se: 0 Proti: 0 Nehlasovali: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Různé 

 

- pan Pecka informoval členy Výboru, že chce iniciovat změny dotačního řízení 

především z hlediska termínů podávání a vyhodnocování žádostí. Změny budou 

předmětem dalšího jednání DV 

- paní Gotmanovová pozvala členy DV na veletrh letních aktivit pro děti a mládež 

Prázdniny na Trojce, který proběhne 27. 2. 2019 v Atriu Flora 

 

 

Příští jednání Výboru pro dotační politiku se uskuteční po březnovém jednání ZMČ. 

 

 

Zápis ověřili: 

 

 

 

……………………………………………………… 

Jana Belecová, členka Výboru 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Robert Pecka, předseda Výboru 
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