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Zápis z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání č. 3 

 

1. část jednání 

Datum jednání: 04. 11. 2020 

Místo jednání: proběhla online 

Začátek jednání:  16.01 h 

Konec jednání:  21:02 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Michal Vronský, předseda 

 Martina Chmelová, místopředsedkyně 

 Michaela Kučerová, členka (příchod 16.15, odchod 20.50) 

 Rebeka Vadasová, členka 

 Ondřej Ševčík, člen  

 Barbora Dvořáková, členka 

 Lýdia Říhová, členka (odchod 20:30) 

Lucie Bogdanová, členka 

Jitka Mudrychová, členka (příchod 16.15) 

 

Omluveni: ---  

  

Přítomní hosté: --- 

 

2. část jednání 

Datum jednání: 05. 11. 2020 

Místo jednání: proběhla online 

Začátek jednání:  16.02 h 

Konec jednání:  20:30 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 
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Přítomní (podle prezentační listiny): Michal Vronský, předseda (odchod 17.29) 

 Martina Chmelová, místopředsedkyně (od 17.30 řídí jednání) 

 Michaela Kučerová, členka  

 Rebeka Vadasová, členka 

 Ondřej Ševčík, člen  (odchod 17.30) 

 Barbora Dvořáková, členka 

 Lýdia Říhová, členka  

 Lucie Bogdanová, členka (odchod 17.10) 

 Jitka Mudrychová, členka (příchod 16:10) 

Omluveni: ---   

  

Přítomní hosté: --- 

 

Prezenční listiny z obou částí jednání jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá 

zveřejnění umožňující dálkový přístup.   

Počet stran: 5 

Zapisovatelka: Dagmar Ouřadová 

Ověřovatel zápisu: Martina Chmelová 

 

 

 

Body jednání: 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda výboru Michal Vronský v 16.01, pokračování jednání dne 5.11.2019 bylo 

zahájeno 16:02. 

2. Schválení programu, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Členové výboru schválili program 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Hodnocení žádostí o dotace na rok 2021 

4. Různé  
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a ověřovatele zápisu zapisovatelku - ověřovatelkou zápisu byla pověřena Martina Chmelová 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Hodnocení žádostí o dotace na rok 2021 

Projednávání žádostí řídil předseda pan Vronský, členové komise se postupně vyjadřovali ke každé 

žádosti.  

Předseda výboru informoval, že vzhledem k finanční situaci mč Praha 3, bude letošní rozpočet na 

dotace krácen a je třeba takto přistupovat k přidělování dotací. 

Navrhl postup při přidělování dotací: 

 podpořit v prvé řadě příměstské tábory, které přes prázdniny suplují z pohledu slaďování práce 

a rodiny činnost škol (mateřských i základních), které jsou v tuto dobu zavřené. Zdůraznil, že 

zejména v situaci, kdy mnoho rodin bude řešit výpadky příjmů v průběhu roku v důsledku 

pandemie, je třeba jejich potřeby zohlednit. 

 dále podporu pravidelné činnosti, kde dotace městské části snižují kurzovné a tím zvyšují jejich 

dostupnost pro větší okruh dětí, a zároveň podporují činnost lokálních organizací, které 

podporují místní komunitu. 

 přesunout úspory zejména do oblasti jednorázových činností, které často bývají spojovány 

s účastí více lidí v jeden okamžik na jednom místě a s ohledem na vývoj pandemie jejich konání 

bude v budoucnu ohrožené 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se –schváleno 
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Hodnocení žádostí o dotace na rok 2021 

Rekapitulace: 

 

Žádosti   

Celkový počet žádostí 49 

Z toho:   

- pro nedodržení podmínek podání vyloučeno 0 

- dosažený stanovený počet 38 

- dosaženo méně než 2/3 bodů 11 

Počty žádostí podle účelů:    

Pravidelná činnost  24 

Prázdninová činnost  17 

Jednorázové akce 8 

Finance   

- předpokládaná alokovaná částka 2 215 500 Kč 

- požadovaná částka žadatelů 4 024 570 Kč 

 

Členové Komise projednali všech 49 žádostí. U žádostí, které nedosáhly požadovaného počtu bodů, 

bylo v navržených případech hlasováno zvlášť o jejich zvýšení, ve sporných případech bylo hlasováno 

zvlášť. 

Usnesení č. 1 

Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání vyhodnotili žádosti dotačního programu pro výchovu  

a vzdělávání na rok 2020. U jednotlivých žádostí schválili počet bodů, návrh výše dotace a slovní 

komentář u všech žádostí tak, jak je uvedeno v neveřejné příloze tohoto zápisu. Výbor zároveň 

doporučuje Výboru pro dotační politiku, aby projednal a doporučil RMČ a ZMČ schválení dotací podle 

rozhodnutí výboru.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se –schváleno 
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Usnesení č.2: 

Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje, aby při řešení vyúčtování dotací za rok 2020 byl 

zohledněn zájem zachování činnosti příslušných organizací do dalších let. Řada organizací v oblasti 

výchovy, vzdělávání a volného času nemohla v roce 2020 kvůli pandemii Covid-19 realizovat 

naplánované činnosti a teoreticky by měly vrátit všechny prostředky. Provozní náklady jim však běží 

dál, a pokud by neměly na nájem, mohlo by to vést k ukončení činnosti, což není v zájmu městské 

části. Zároveň by městská část měla trvat na navrácení nevyužitých prostředků za neuskutečněné 

akce, kde nejde o otázku přežití organizace (uspořené náklady na jídlo, ubytování, dopravu apod.). 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Usnesení č.3: 

Výbor doporučuje, aby z peněz nepřidělených výborem pro výchovu a vzdělávání v dotačním řízení 

bylo 100 000 Kč převedeno organizaci Za Trojku, která tyto peníze použije na vytvoření moderního 

edukačního programu pro školy Prahy 3. 

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

Zapsala Dagmar Ouřadová  

Ověřila Martina Chmelová  

Schválil Michal Vronský  


