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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dotace.praha3.cz/
https://dotace.praha3.cz/
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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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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  

 


