Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku ZMČ

Zápis z jednání výboru pro dotační politiku č. 8
Datum jednání:

28. 5. 2020

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 301, Lipanská 7

Začátek jednání:

16.40 h

Konec jednání:

18.35 h

Jednání řídil:

Robert Pecka

Počet přítomných členů:

6, výbor je usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentační listiny):

Robert Pecka, předseda výboru,
Helena Ganická, místopředsedkyně výboru,
příchod 16:43,
Jan Bína, člen výboru,
Mojmír Mikuláš, člen výboru, odchod 17:39,
Jan Novotný, člen výboru, odchod 18:10,
Karel Světlík, člen výboru,
Jiří Svrček, člen výboru.

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

-

Nepřítomni:

Jana Belecová, členka výboru,

Přítomní hosté:

Ondřej Rut, místostarosta MČ,
František Doseděl, radní MČ,
Rudolf Zahradník, tajemník MČ,
Sněžana Pellarová, vedoucí OK,
Alena Gotmanovová, referentka OŠ,
Daniel Žák, referent oddělení rozpočtu OE,
Petra Bláhová.

Počet stran:

5

Tajemník:

Pavel Vojtěch

Ověřovatel zápisu:

Jan Novotný, 16:40 – 18:10
Jiří Svrček, 18:10 – 18:35
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Nové oddělení dotací – informace, záměr, činnost
Revokace zásad poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2020
Covid-19 a s ním spojené komplikace v oblasti poskytnutých dotací
Dotazník - názory žadatelů k dotačnímu řízení
Dotační zásady a programy - návrhy na úpravy pro rok 2021
Různé

1. Zahájení
Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 16:40 a předložil přítomným návrh výše uvedeného
programu jednání k případným připomínkám.

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2.1 Schválení programu
Hlasování: 6 pro, X proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval – schváleno
2.2 Schválení ověřovatele zápisu – Jan Novotný
Hlasování: 6 pro, X proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval – schváleno
2.3 Schválení ověřovatele zápisu (po odchodu Jana Novotného) – Jiří Svrček
Hlasování: 5 pro, X proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval – schváleno

3. Nové oddělení dotací – informace, záměr, činnost
Pan tajemník informoval o nově vzniklém oddělení dotací, jehož činnost bude zaměřena na
vyhledávání a získávání neinvestičních dotací pro MČ Praha 3, v budoucnu je také záměr získat
pro Prahu 3 i investiční podporu.
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4. Revokace zásad poskytování dotací z dotačního fondu městské části
Praha 3 pro rok 2020
Návrh OE na revokaci zásad poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok
2020 v následujícím rozsahu:
čl. VI. Podmínky pro poskytnutí dotace, odst. 4
Přidává se věta: a odsouhlasení pověřeným zaměstnancem odboru ekonomického.
Předpokladem přidělení dotace je vypořádání všech pohledávek MČ Praha 3 za žadatelem za
předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. V případě, že žadateli byla poskytnuta dotace
v předchozím období, je předpokladem poskytnutí dotace rovněž odevzdání vyúčtování v řádném
termínu do 31. 1. Dotace je splatná až po odevzdání vyúčtování za předchozí období a odsouhlasení
pověřeným zaměstnancem odboru ekonomického.

čl. XII. Uzavření smlouvy, odst. 2
Přidává se věta: Pověřený zaměstnanec odboru školství předá do 7 dnů po uzavření smlouvy
podklady pro vyplacení dotace pověřenému zaměstnanci odboru ekonomického.
Dotace je vyplácena jednorázově, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
Pověřený zaměstnanec odboru školství předá do 7 dnů po uzavření smlouvy podklady pro
vyplacení dotace pověřenému zaměstnanci odboru ekonomického.

čl. XII. Uzavření smlouvy, odst. 3
Původní text: Čerpal-li žadatel dotaci z Dotačního fondu za předchozí období, vyhotoví odbor školství
návrh smlouvy o poskytnutí dotace pouze po včasném odevzdání řádného vyúčtování z předchozího
dotačního období, tj. nejpozději do 31. 1.
Po úpravě: Čerpal-li žadatel dotaci z Dotačního fondu za předchozí období, vyhotoví odbor školství
návrh smlouvy o poskytnutí dotace po včasném odevzdání řádného vyúčtování z předchozího
dotačního období.
čl. XV. Vyúčtování a kontrola hospodaření, odst. 1
Původní text: - Povinnou přílohou je závěrečná zpráva o realizaci projektu, která obsahuje doklady
o publicitě projektu s případnou fotodokumentací, pokud to charakter projektu umožnuje. Závěrečná
zpráva bude zveřejněna na webu MČ Praha 3.
- Kompletní vyúčtování bude veřejně přístupné na webu MČ Praha 3. Účetní doklady nesmí
obsahovat citlivé údaje.
Po úpravě: Povinnou přílohou je závěrečná zpráva o realizaci projektu, která obsahuje doklady
o publicitě projektu s případnou fotodokumentací, pokud to charakter projektu umožnuje. Závěrečná
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zpráva bude zveřejněna na webu MČ Praha 3. Za zveřejnění závěrečné zprávy je zodpovědný
pověřený zaměstnanec odboru ekonomického.
- Formulář celkového vyúčtování dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 bude po
kontrole ze strany odboru ekonomického veřejně přístupný na webu MČ Praha 3. Za zveřejnění
formuláře celkového vyúčtování dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 je
zodpovědný pověřený zaměstnanec odboru ekonomického.

Usnesení
Výbor pro dotační politiku ZMČ doporučuje zastupitelstvu městské části Praha 3 revokovat usnesení
č. 126 ze dne 17. 12. 2019 ve shora uvedeném rozsahu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval – schváleno

5. Covid-19 a s ním spojené komplikace v oblasti poskytnutých dotací
V případě, že projekt nebylo/není možné realizovat podle informací v žádosti, souhlasí výbor se
změnou termínu, místa a formy realizace projektu; příjemce dotace nemusí o tyto změny žádat, pouze
je písemně sdělí odboru školství a oznámí v ohlašovacím formuláři v dotačním portálu.
V případě, že příjemce dotace již vyčerpal část finančních prostředků na realizaci projektu (např. ve
formě zálohy), ale projekt nebylo/není možné realizovat, požádá písemně o změnu použití účelu
finančních prostředků Výbor pro dotační politiku.

6. Dotazník − názory příjemců k dotačnímu řízení
Členové výboru se seznámili s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v březnu t.r. Šetření se
zúčastnilo 60 příjemců dotací na rok 2020 z celkového počtu 129.

7. Dotační zásady a programy − návrhy na úpravy pro rok 2021
Do čl. XV odst. 1. se vkládá odrážka následujícího znění: „Rozsah a forma vyúčtování budou
specifikovány ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.“
Usnesení
Výbor pro dotační politiku ZMČ doporučuje zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit Zásady
poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 tak, jak jsou uvedeny
v příloze tohoto zápisu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno
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Usnesení
Výbor pro dotační politiku ZMČ doporučuje zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit dotační
programy pro jednotlivé oblasti tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval – schváleno

8. Různé
Výbor ukládá Františkovi Dosedělovi prověřit možnost procesního sjednocení dotačního řízení.

Zapsali

Pavel Vojtěch, tajemník výboru
Alena Gotmanovová, referentka OŠ

Ověřil

Jan Novotný, ověřovatel

Ověřil

Jiří Svrček, ověřovatel

Schválil

Robert Pecka, předseda výboru

Přílohy:
- Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 na rok 2021
- Program pro oblast životního prostředí
- Program pro oblast tělovýchovy a sportu
- Program pro oblast kultury
- Program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
- Program pro oblast památkové péče
- Program pro oblast sociální a zdravotní
- Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
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