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Zápis z jednání výboru pro dotační politiku č. 9 

Datum jednání: 23. 11. 2020 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  16:05h 

Konec jednání:  17:35h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 7, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (případně distanční účast): Robert Pecka,  

 Helena Ganická,  

 Apolena Ondráčková,  

 Jiří Svrček,  

 Jan Novotný,  

 Mojmír Mikuláš,  

 Jan Štern.  

 

Omluveni: Petra Bláhová, 

 Jan Bína. 

 

Přítomní hosté: Alena Gotmanovová, 

 František Doseděl, 

 Daniel Žák, 

 Jan Bartko. 

  

Počet stran: 9 

Tajemník: Pavel Vojtěch 

Ověřovatel zápisu: Mojmír Mikuláš  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. „Krásná žába z.s.“ - žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

4. Změna účelu použití dotace 

5. Vzory veřejnoprávních smluv pro rok 2021 

6. Dotace 2021 – schválení/neschválení dotací na rok 2021 

7. Různé 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 16:05 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám. Byl přidán bod „Vzory veřejnoprávních smluv pro rok 

2021“. Zároveň byl dohodnut způsob hlasování. 

2. Schválení programu 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno  

2.1. Schválení ověřovatele zápisu - Mojmír Mikuláš 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

3. „Krásná žába z.s.“ – žádost o prominutí odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně 

Ing. Daniel Žák z OE prezentoval vývoj případu „Krásná žába z.s.“ a nastínil možnosti řešení. 

Po diskusi dospěl Výbor pro dotační politiku k závěru, že spolku „Krásná žába z.s.“ bude prominuta 

celá výše odvodu, ovšem penále v celé výši zůstává společně s exekučními náklady (exekuční 

náklady činí 1.432,- Kč s tím, že doposud byla daňovou exekucí vymožena částka 1.084,74,-Kč). 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit prominutí povinnosti odvodu 

za porušení rozpočtové kázně spolku "Krásná žába z.s." na základě jeho žádosti ze dne 09. 09. 2020 

v plné výši s přihlédnutím k tomu, že aktivity proběhly a rovněž dodatečně došlo k předložení finančního 

vypořádání dotace. Zároveň Výbor pro dotační politiku nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit 

prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně spolku "Krásná žába z.s." na 

základě jeho žádosti ze dne 09. 09. 2020. 

Hlasování: 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno  

(na vyžádání člena výboru pro dotační politiku pana Mojmíra Mikuláše je jmenovitě 

zaznamenáno, že hlasuje proti) 
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4. Změna účelu použití dotace 

Příjemce dotace na rok 2020 Nová Trojka, z.s. požádal o změnu použití účelu dotace pro projekt  

V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2020 z důvodu nižšího čerpání v položkách mzdových nákladů, 

které s ohledem na koronavirovou situaci nevynaložil ve výši, která byla plánována  

v rozpočtu žádosti o dotaci. Uvedena změna nemá vliv na přidělenou výši dotace. 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku ZMČ Praha 3 doporučuje ZMČ: 

1. revokovat přílohu č. 2 usnesení ZMČ č. 125 ze dne 17. 12. 2019 Dotace z Dotačního fondu 

městské části Praha 3 na rok 2020, Program pro oblast sociální a zdravotní, poř. č. 47, z důvodu 

změny účelu použití finančních prostředků 

2. schválit dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městské 

části s příjemcem dotace č. 2020/00070/OŠ z důvodu změny účelu použití finančních 

prostředků 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

5. Vzory veřejnoprávních smluv pro rok 2021 

Výbor pro dotační politiku projednal návrh odboru školství schválit vzory veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části, které budou od 1. 2. 2021 uzavírány s úspěšnými žadateli 

o dotace na rok 2021.  

Pro dotační oblasti – životní prostředí, tělovýchova a sport, kultura, výchova a vzdělávání, památková 

péče, oblast sociální a zdravotní – se jedná o tyto vzory: 

1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“ 

veřejné podpory 

2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „de minimis“, 

tj. podpora malého rozsahu 

3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv. 

vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu 

Pro dotační oblast Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb: 

4.1   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“ 

veřejné podpory 

4.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv. 

vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu 
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Usnesení 

Výbor pro dotační politiku doporučuje ZMČ schválit vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu městské části.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

6. Dotace 2021 – schválení/neschválení dotací na rok 2021 

6.1. Obecné informace  

Členům dotačního výboru byly předem zaslány tabulky, které jsou doplněny o hodnocení příslušných 

komisí/výborů (body za kritéria), návrhy částek a slovní komentáře. 

Gesční radní František Doseděl navrhl schválit přidělené částky tak, jak bylo navrženo komisemi a 

výbory a nenavyšovat prostředky. 

Předseda výboru Robert Pecka také navrhl nezvyšovat výslednou částku, která byla rozdělena na 

komisích a výborech. 

Paní Alena  Gotmanovová prezentovala členům výboru a hostům informace shrnující dotační řízení pro 

rok 2021, počty žádostí v jednotlivých oblastech, požadované a navržené částky a slovní ohodnocení.   

Výbor pro dotační politiku probral jednotlivé dotační programy v následujícím pořadí: 

- Životní prostředí 

- Tělovýchova a sport 

- Kultura 

- Výchova a vzdělávání dětí a mládeže 

- Památková péče 

- Sociální a zdravotní 

- Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 
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6.2. Dotační program pro Životní prostředí 

 

 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 348 600,- Kč v oblasti 

Životního prostředí a souhlasí s jejich rozdělením. 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6.2. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

 

 

Celkový počet žádostí 13 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 10 

dosaženo méně než 2/3 bodů 3 

Počty žádostí podle podprogramů:    

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

3 

2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody 0 

3. Projekty na podporu biodiversity 2 

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích 
materiálů        

8 

Finance 

rozdělená částka - návrh 348 600 Kč 

požadovaná částka žadatelů 610 950 Kč 

Celkový počet žádostí 58 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 41 

dosaženo méně než 2/3 bodů 17 

Počty žádostí podle podprogramů:    

1. Podpora sportu dětí a mládeže 39 

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport) 13 

3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů 6 

Finance 

rozdělená částka - návrh 1 821 400 Kč 

požadovaná částka žadatelů 5 787 550 Kč 
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Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 1 821 400,- Kč v oblasti 

Tělovýchovy a sportu a souhlasí s jejich rozdělením. 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6.3. Dotační program pro oblast kultury 

 

 

Celkový počet žádostí 51 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 23 

dosaženo méně než 2/3 bodů 27 

Počty žádostí podle podprogramů:    

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty 20 

2. Spolková činnost 7 

3. Lokální kulturní akce a projekty 23 

Finance 

rozdělená částka - návrh 1 544 500 Kč 

požadovaná částka žadatelů 6 292 759 Kč 

Pan Mojmír Mikuláš nesouhlasí s částkou přidělenou pro Auto*Mat, z.s.. 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 1 544 500,- Kč v oblasti 

Kultury a souhlasí s jejich rozdělením. 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

6.4. Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

Celkový počet žádostí 49 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 38 

dosaženo méně než 2/3 bodů 11 

Počty žádostí podle podprogramů:    

1. Pravidelná činnost 24 

2. Prázdninová činnost 17 

3. Jednorázové akce 8 

Finance 

rozdělená částka - návrh 2 022 500 Kč 

požadovaná částka žadatelů 4 024 570 Kč 
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Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 2 022 500,- Kč v oblasti 

výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a souhlasí s jejich rozdělením 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6.5. Dotační program pro oblast památkové péče 

 

Celkový počet žádostí 7 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 3 

dosaženo méně než 2/3 bodů 4 

Počty žádostí podle podprogramů:    

1. Památková péče 7 

Finance 

rozdělená částka - návrh 270 000 Kč 

požadovaná částka žadatelů 1 475 000 Kč 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 270 000,- Kč v oblasti 

památkové péče a souhlasí s jejich rozdělením 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6.6. Dotační program pro oblast Sociální a zdravotní 

 

Celkový počet žádostí 60 

Z toho: 

dosažený stanovený počet 47 

dosaženo méně než 2/3 bodů 8 

dosaženo více než 2/3 bodů bez návrhu na dotaci 5 

Počty žádostí podle podprogramů:    

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

27 

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

20 

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 6 

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče 7 

Finance 

rozdělená částka - návrh 908 200 Kč 

požadovaná částka žadatelů 4 031 728 Kč 
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Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 908 200,- Kč v oblasti 

sociální a zdravotní a souhlasí s jejich rozdělením. 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6.7. Dotační program pro oblast Individuální podpory služeb lokálního významu – síť služeb 

 

Celkový počet žádostí 17 

Počty žádostí podle účelů:    

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

10 

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

7 

Finance 

rozdělená částka - návrh 2 161 600 Kč 

požadovaná částka žadatelů 2 643 200 Kč 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 2 161 600,- Kč v oblasti 

Individuální podpory služeb lokálního významu – síť služeb a souhlasí s jejich rozdělením. 

 

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

Shrnující usnesení  
 

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 2021.  
 

Hlasování: 7 pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno 

7. Různé 

Paní Helena Ganická a pan Robert Pecka navrhli, aby příjemci dotací pro rok 2021 byli informováni o 

možnostech následného postupu v případech, kdy projekt na který dostali dotaci z dotačního fondu 

MČ Praha 3, bude případně znemožněn omezeními, která s sebou přináší epidemie koronaviru.  

 

Jednání výboru pro dotační politiku bylo ukončeno v 17:35.  
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Přílohy: 

„Krásná žába z.s.“ - žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

NOVÁ TROJKA, z.s. - žádost o změnu (rozšíření) účelu využití přidělených finančních prostředků 

Dotace 2021 - souhrnná tabulka všech žádostí na rok 2021 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsal Jméno Příjmení tajemník výboru  

Ověřil1 Jméno Příjmení ověřovatel  

Schválil Jméno Příjmení předseda výboru  


