
 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

– 1/5 – 

 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor školství 

Adresa pracoviště: Lipanská 9, Praha 3 

Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz 

IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g 

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU 

ZMČ PRAHA 3 (dále také výbor, nebo DV) 

 

Datum jednání:    10. 4. 2019 

Místo jednání:    zasedací místnost č. 301, Lipanská 7, Praha 3 

Začátek jednání:   17.13 hodin 

Konec jednání:   18.50 hodin 

Jednání řídil:    Robert Pecka, předseda výboru 

Počet přítomných členů:  7, výbor je usnášeníschopný 

Přítomni (podle prezenční listiny): Robert Pecka, předseda 

 Jan Vokál, člen 

     František Doseděl, člen 

     Jan Novotný, člen 

     Jiří Svrček, člen 

     Helena Ganická, členka 

     David Soukup, člen (odchod 18:20 hod.) 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující 

dálkový přístup. 

 

Omluveni:              

Jana Belecová, členka 

Mojmír Mikuláš, člen 

Přítomní hosté:             

Alena Gotmanovová, ved. odd. dotací a nezisk. sektoru 

Pavel Vojtěch, referent odd. dotací a nezisk. sektoru 

Jana Valová, členka Komise životního prostředí (příchod 17:33 hod., odchod 18:13 hod.) 

Počet stran:    5 

Zapsala:    Iva Satrapová 

Ověřovatel zápisu:   Jan Novotný 

 



 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

– 2/5 – 

 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor školství 

Adresa pracoviště: Lipanská 9, Praha 3 

Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz 

IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g 

Program jednání: 

1 Schválení ověřovatele a zapisovatele zápisu 

2 Změna termínu dotačního řízení a dotačních pravidel 

 

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

 

Ověřovatelem zápisu byl pověřen Jan Novotný. 

 

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

 

Zapisovatelkou zápisu byla pověřena Iva Satrapová. 

 

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

 

 

Jednání:  

 

Změna termínů dotačního řízení a dotačních pravidel – 1. část 

Pan Pecka předložil členům výboru okruh možných témat k projednání, který zpracovali 

pracovníci oddělení dotací, a navrhl, aby výbor tato témata projednal. 

 

 Změna termínu dotačního řízení 

Návrh: Výbor pro dotační politiku navrhuje změnit harmonogram dotačního řízení na rok 

2020 takto: 

 červen 2019 – vyhlášení dotačních programů na rok 2020 

 září 2019 – podávání žádostí o dotace v termínu od 1. 9. 2019 do 21. 9. 2019 

 prosinec 2019 – rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace z Dotačního fondu 

MČ Praha 3 

 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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 Rozdělení Dotačního fondu (DF) 

Výbor bere na vědomí informace týkající se možnosti oddělení podpory sociálních služeb, 

které by byly dotované zvlášť, tj. mimo DF, a to na základě zapojení do lokální sítě sociálních 

a návazných služeb městské části. 

Paní Ganická dodala, že se podobně uvažuje i o oddělení příměstských táborů. 

 

17:33  Výbor hlasoval o účasti paní Jany Valové na jednání výboru. 

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

 

 Cíle a poslání dotačního systému 

Členové výboru se shodli, že stávající definice cíle a poslání dotačního systému MČ Prahy 3 

tak, jak jsou uvedeny v Zásadách poskytování dotací z DF MČ Prahy 3, je velmi obecná. 

Paní Ganická vyslovila názor, že chybí více rozpracovaný dokument, který by popisoval 

priority a potřeby Prahy 3 z hlediska přidělování dotací.  

 

Usnesení: Výbor pro dotační politiku ZMČ žádá RMČ o zpracování Strategie dotační politiky 

MČ Prahy 3 do r. 2022. 

 

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

 

Paní Ganická v souvislosti se strategií podpory navrhla uspořádat veřejné setkání občanů 

formou kulatých stolů. Vzhledem k tomu, že se členové DV shodli, že k realizaci kulatých 

stolů není dostatečný časový prostor, byla jako vhodné alternativní řešení zvolena 

elektronická anketa. Zároveň došlo ke shodě ohledně výstupů z ankety, a to, že zjištěné 

poznatky budou mít doporučující charakter a budou dány k dispozici komisím/výborům při 

tvorbě konkrétních programů pro jednotlivé oblasti.  

 

Pověření: Výbor pro dotační politiku pověřuje paní Helenu Ganickou vypracováním ankety 

pro žadatele a příjemce dotací a technickým zajištěním ankety pracovníky oddělení dotací  

a neziskového sektoru. 

 

Hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdržel se: 1 
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 Objem finančních prostředků  

Výbor pro dotační politiku  

- nebude měnit celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu běžného 

roku na podporu dotačních zásad maxim. ve výši 3,5 % z běžných výdajů 

schváleného rozpočtu roku předchozího (viz stávající zásady čl. IV. Tvorba 

Dotačního fondu) 

- souhlasí s procentuálním rozdělením objemu finančních prostředků mezi jednotlivé 

oblasti 

- doporučuje sjednotit maximální výši dotace pro všechny dotační programy kromě 

registrovaných a návazných sociálních služeb 

 

Návrh: Výbor pro dotační politiku navrhuje upravit v bodě Maximální výše dotace nebo 

kritéria pro stanovení dotace dotační programy kromě registrovaných a návazných sociálních 

služeb takto:  

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč.  

U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000. Kč, může být dotace 

poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady 

budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % 

celkových nákladů. 

 

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

 

 Paušál 

Návrh: Výbor pro dotační politiku navrhuje do dotačních zásad zavést nově tzv. paušální 

výdaje ve výši 5 000 Kč na jeden projekt do článku Vyúčtování a kontrola hospodaření 

v tomto znění: 

Povinnost prokázání oprávněnosti výdajů se nevztahuje na výdaje do 5 000 Kč na 

jeden projekt. Výdaje do této částky budou vyúčtovány paušální částkou. V případě, že 

dotace nedosahuje částky nebo je rovna částce ve výši 5 000 Kč zašle příjemce 

poskytovateli pouze závěrečnou zprávu o výsledku realizace projektu bez vyúčtování.

  

Hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdržel se: 1 
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Zápis ověřili: 

 

 

……………………………………………………… 

Jan Novotný, člen Výboru 

 

 

 

……………………………………………………… 

Robert Pecka, předseda Výboru 

 


