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Rada m. č. Praha 10                                                                            14. zasedání 
                                                                                                            Zastupitelstva m. č. Praha 

  dne 20. 2. 2017   

Návrh 
na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle 
vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti 
kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a 
adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a 
environmentální výchova  
 
Důvod předložení: 
Usnesení RMČ č. 101 ze dne 9. 2. 2017 
§ 94, odst. 2, písm. a), f) a h), odst. 3 zákona  č. 131/2000  Sb., o  hl. m.  Praze,  ve  znění  
pozdějších  předpisů  
§ 89, odst. 2, písm. b) zákona  č. 131/2000  Sb., o  hl. m.  Praze,  ve  znění  pozdějších  
předpisů 

 

Obsah: 
I.       Návrh usnesení ZMČ 
II.      Důvodová zpráva 
III.     Přílohy: č. 1 - Stanovisko KDP ze dne 8. 2. 2017 
                  č. 2 – Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle 
                                  vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti  
                                  kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a  
                                  adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a  
                                  environmentální výchova 
                         č. 3 - Stanovisko OMP 
                         č. 4 - Stanovisko OEK 

Stanoviska: 
I.    Výborů  ZMČ:  
II.   Komisí  RMČ: KDP 
III.  Odborů ÚMČ: OMP, OEK 

 

Předkládá: 
Bc. Radek Lojda, zástupce starosty MČ Praha 10 
 
 
Zpracovali: 
Pavla Čejková, pověřena vedením odboru kultury a projektů 
JUDr. Kamil Mikulecký, právník OKP 
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Městská část Praha 10 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 

Návrh usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 10 

číslo 
ze dne 20. 2. 2017 

 
k návrhu  na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených 
programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a 
volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana 
životního prostředí a environmentální výchova, včetně rozpočtového opatření  

Zastupitelstvo městské části Praha 10 

I. schvaluje 
 

a)  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů 
pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; 
sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního 
prostředí a environmentální výchova dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
        b)  uzavření veřejnoprávních smluv včetně případných dodatků s vybranými subjekty dle 
             přílohy č. 2 předloženého materiálu. Smlouva se však neuzavírá v případě, že  
             příjemce dotace je příspěvkovou organizací MČ Praha 10. Těmto organizacím je  
             dotace poskytnuta navýšením rozpočtového opatření 

 
c)  rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v oblasti investičních a  

neinvestičních výdajů v odvětví 0064 – Veřejná finanční podpora 
 

           ca) snížení investičních výdajů paragrafu – ostatní záležitosti ochrany památek a péče o  
                 kulturní dědictví z položky - ostatní investiční transfery neziskovým a podobným  
                 organizacím 

ORJ Paragraf Položka ÚZ ORG Tis. Kč 

0664 3329 6329 98 nový -      1200 
  

           cb) zvýšení neinvestičních výdajů paragrafu – využití volného času dětí a mládeže –  
                 granty na položku - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným  
                 organizacím 

ORJ Paragraf Položka ÚZ ORG Tis. Kč 

0664 3421 5229 98  +     1200 
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II. ukládá 
1. Radě m. č. Praha 10 

       1. 1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních  
               prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu č. I. tohoto usnesení, včetně  
               případných dodatků ke smlouvě 

 
          Termín: 31. 12. 2017  

 
1. 2. zajistit provedení rozpočtového opatření v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle  

  bodu I. tohoto usnesení 
 

Termín: 10. 3. 2017 
 

          

 

 

 

Předkladatel: Bc. Radek Lojda, zástupce starosty MČ Praha 10 
Číslo tisku: P10-014956/2017 
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Důvodová zpráva 
 
Na základě usnesení RMČ č. 101 ze dne 9. 2. 2017 předkládáme ZMČ ke schválení návrh na 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2017, které budou 
poskytnuty prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Smlouva se však neuzavírá v případě, že 
příjemce dotace je příspěvkovou organizací MČ Praha 10. Těmto organizacím je dotace 
poskytnuta navýšením rozpočtového opatření, tak jak je uvedeno v metodice k dotačnímu 
řízení 2017. 

Dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na projekty 
vyhlášených programů pro rok 2017 schválené usnesením RMČ číslo 823 dne 3. 11. 2016, 
bylo vyhlášeno dne 4. 11. 2016.  Žádosti byly přijímány od 5. 12. 2016 do 19. 12. 2016.  

O dotace bylo možné žádat dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením 
pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické 
služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova a to jak v  
jednoletých, tak i ve víceletých programech (dvouletých v oblasti sportu, mládeže a volného 
času a čtyřletých v oblasti sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb a 
kultury).  

Kritériem pro zařazení žádostí do hodnotícího řízení bylo včasné podání, kompletnost 
formální a obsahové stránky žádosti, kvalita projektu, hospodárnost rozpočtu, zajištění 
vícezdrojového financování, počet klientů – účastníků z Prahy 10 a kompletní předložení 
všech požadovaných dokladů dle metodiky, schválené RMČ usnesením RMČ číslo 823 dne 3. 
11. 2016. 

Tato metodika obsahuje veškeré náležitosti vyhlášeného dotačního řízení, podmínky pro 
poskytnutí dotace, podmínky pro její čerpání, vymezení žadatelů, obsahové náležitosti žádosti 
vč. povinných příloh, způsob podání žádosti a její hodnocení, průběh dotačního řízení a 
podmínky vyúčtování dotace. 

Pro rok 2017 bylo podáno celkem 406 žádostí. Kritéria pro zařazení žádostí do hodnotícího 
řízení splnilo celkem 374 žádostí s celkovou požadovanou částkou 76.366.414,00 Kč.  

Hodnocení projektů provedly pracovní skupiny podle dotačních oblastí. Pětičlenné pracovní 
skupiny pro danou dotační oblast jmenovala Rada MČ Praha 10 usnesením č. 56 ze dne 19. 1. 
2017. Výsledkem hodnocení byl podkladový materiál pro Komisi dotační politiky Rady m. č. 
Praha 10 (dále jen KDP) s návrhem výše podpory pro jednotlivé projekty.  

Pracovní skupina pro hodnocení žádostí v oblasti kultury navrhla KDP rozdělit v tomto 
dotačním řízení na neinvestiční výdaje částku 3.186.229,00 Kč. Pro oblast kultury je však 
v návrhu rozpočtu na rok 2017 v odvětví - Veřejná finanční podpora navržena částka 
2.000.000,00 Kč na neinvestiční výdaje paragrafu – využití volného času dětí a mládeže – 
granty na položce - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a 
3.000.000,00 Kč na investiční výdaje paragrafu – ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 
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kulturní dědictví z položky - ostatní investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím. 

K finančnímu krytí navrženého rozdělení finančních prostředků v oblasti kultura je však 
nezbytné provést rozpočtové opatření, spočívající v mezipoložkovém přesunu finančních 
prostředků v oblastech investičních a neinvestičních výdajů v odvětví 0064 – Veřejná finanční 
podpora, kterým dojde snížení investičních výdajů paragrafu ostatní záležitosti ochrany 
památek a péče o kulturní dědictví z položky ostatní investiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím o částku 1.200.000,00 Kč a naproti tomu dojde ke zvýšení 
neinvestičních výdajů paragrafu využití volného času dětí a mládeže - granty na položku 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 1.200.000,00 Kč. 
Návrh na schválení tohoto rozpočtového opatření je součástí navrženého usnesení ZMČ 
předloženého materiálu. 

KDP dne 8. 2. 2017 posoudila potřebnost předložených projektů na základě zpracovaného 
hodnocení a doporučila navržené rozdělení finančních prostředků (příloha č. 1 předloženého 
materiálu). O výši poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé projekty nebo služby bylo 
rozhodováno s ohledem na celkový limit prostředků určených pro dotační oblast, a již 
zohledňuje návrh výše popsaného rozpočtového opatření v rozpočtu MČ Praha 10 v odvětví 
0064 – Veřejná finanční podpora. 

Celkový návrh na poskytnutí finančních prostředků je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
proto v důvodové zprávě uvádíme pouze stručný přehled podaných žádostí dle vyhlášených 
programů na rok 2017 a shrnutí návrhu na přidělení finančních prostředků dle vyhlášených 
programů na rok 2017: 

1. Oblast kultury 

Podáno 57 žádostí 

Hodnoceno 52 žádostí s celkovou požadovanou částkou 9.986.455,00 Kč 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 25 žádostí 
s celkovou navrženou částkou 3.186.229,00 Kč  

2. Oblast sportu, mládeže a volného času 

Podáno 185 žádostí 

Hodnoceno 167 žádostí s celkovou požadovanou částkou 50.267.025,00 Kč 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 115 žádostí 
s celkovou navrženou částkou 15.000.000,00 Kč  

3. Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb 

Podáno 114 žádostí 

Hodnoceno 107 žádostí s celkovou požadovanou částkou 12.479.978,00 Kč 
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Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 106 žádostí 
s celkovou navrženou částkou 8.200.000,00 Kč  

4. Oblast školství 

Podáno 41 žádostí 

Hodnoceno 41 žádostí s celkovou požadovanou částkou 2.908.834,00 Kč 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 29 žádostí 
s celkovou navrženou částkou 1.118.500,00 Kč  

5. Oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy 

Podáno 8 žádostí 

Hodnoceno 8 žádostí s celkovou požadovanou částkou 508.685,00 Kč 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 6 žádostí 
s celkovou navrženou částkou 309.485,00 Kč  
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Příloha č. 1  
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

 


