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Zápis z jednání  
 

  Komise pro spolky a granty RMČ Čakovice 
Zpracoval : Michal Seidl 

Datum jednání : 30. 6. 2020 

 
Seznam účastníků 

Členové komise                                                                   Hosté 

 Jan Kantner  Petr Novák - radní 

 Pavel Kott   

 Michaela Kubernátová   

 Michal Seidl   

 Martin Slavík   

 Šárka Slavíková   

 Michaela Šimůnková   

 Jan Vecka   

 Iveta Zeithamlová   

 Přítomen /  Nepřítomen 
 
Projednávané body 

 
Program dotací MČ Čakovice pro spolky, které se nezabývají sportovní činností 
 
1. M. Seidl shrnul průběh přípravy Programu pro poskytování dotací městské části Praha – Čakovice a 

poté jeho aplikaci při rozdělování veřejných financí, určených zastupitelstvem na dotace spolkům 
na rok 2020. 

 
2. Přítomní členové komise se poté v diskusi vyjadřovali k tomuto bodu: 

a) způsob hodnocení žádostí spolků o dotace je považovaný za příliš složitý zejména pro přílišný 
detail, který je vyžadovaný v tabulce Rozpočet projektu (náklady a předpokládané příjmy). 
V době sestavování žádosti není obvykle spolek schopen takový detail rozumně naplánovat 
s téměř ročním předstihem a vzhledem k tomu, že na některé projekty spolek žádá více 
subjektů o dotace, není dopředu jasné, kolik peněz na projekt celkově dostane a v jakém 
rozdělení 

 
b) rozpočet projektu by nemusel být tak detailní, pokud zůstane zachované pravidlo, že 

v programu pro dotace budou vyjmenované oblasti, na které může spolek dotace použít. Na 
konci kalendářního roku pak spolek předloží vyúčtování realizovaných projektů úředníkům 
ÚMČ, kteří zkontrolují, zda nedošlo k porušení pravidel programu a spolek nepoužil dotaci na 
jiné oblasti. Pokud by došlo k jejich porušení, spolek by musel takovou dotaci vrátit MČ.  
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c) systém bodování a hodnocení žádostí radními není považovaný za příliš objektivní vzhledem 

k tomu, že většina radních jsou členy různých spolků, stejně jako členové Komise pro spolky, 
kteří nebyli právě z toho důvodu zapojení do procesu hodnocení žádostí o dotace. Diskutovalo 
se o tom, že hodnocení by měli dělat spíše vybraní úředníci ÚMČ a rada poté schválit výsledek 

 
d) v pravidlech by měla být možnost převést již vyplacené dotace v průběhu roku na jiný projekt 

spolku, pokud původní projekt nemohl být objektivně realizovaný (jak se např. stalo v průběhu 
COVID-19 nouzového stavu) 

 
e) některé spolky mají potíže s definováním pojmu „projekt“, na který se žádá dotace, protože 

jejich činnost se neskládá z jednotlivých časově nebo programově oddělených akcí, ale je 
průběžná 

 
f) panuje nejasnost, jak přistupovat k vybírání vstupného na akce spolků pro veřejnost, zda je 

správně považované za příjem spolku, který má být zdaněný nebo odvedený MČ 
  
 
Program dotací MČ Čakovice pro spolky, které se zabývají sportovní činností 

 
1. M. Seidl popsal stav, kdy v průběhu hodnocení žádostí o dotace na r. 2020 došlo ke změně 

programu pro spolky, které se zabývají sportovní činností. 
 
2. Přítomní členové komise se poté v diskusi vyjadřovali k tomuto bodu: 
 

a) komise souhlasí s tím, že sportovní spolky by měly být hodnocené podle jiných kritérií než „ne-
sportovní spolky“. Nicméně je možné použít stejný systém bodování a hodnocení jako pro 
ostatní spolky, pouze upravit některá hodnocená kritéria žádostí, aby více odpovídala cílům 
zastupitelstva v oblasti rozvoje sportu v MČ Čakovice. 

 
b) komise považuje za vhodné stanovit v pravidlech tyto oblasti, na které budou dotace pro 

sportovní spolky určeny:  
 nájemné nebo náklady na provoz sportovišť,  
 odměny trenérům,  
 nákup sportovních potřeb  

 
 

Návrhy radě MČ Čakovice 
 

a) Zjednodušit formulář Rozpočet projektu, vypustit příliš detailní položky typu telefon/poštovné, 
energie atd. a namísto toho zvážit zavedení detailnější kontroly vyúčtování použitých dotací 
úředníky ÚMČ 

b) Ve formuláři jasně uvést, že se jedná  o předpokládané náklady a předpokládané příjmy 
c) V programu pro dotace umožnit převod již vyplacených dotací spolku na jiné projekty, pokud spolek 

není schopen původní projekt realizovat. O změnu by spolek dopředu žádal RMČ, která by jí 
schválila. 
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d) Zvážit, zda by hodnocení žádostí neměla provádět určená skupina úředníků ÚMČ, kteří nejsou členy 
žádného spolku. Případně změnit průběh hodnocení tak, aby žádosti hodnotila souběžně RMČ a 
Komise pro spolky a granty a výsledné hodnocení jednotlivých žádostí se zprůměrovalo.  

e) p.Kott navrhne nová kritéria pro hodnocení sportovních spolků tak, aby byl použitý stejný systém 
bodového hodnocení pro všechny sportovní i „nesportovní“ spolky, pouze s jinými kritérii 
hodnocení.  

 
 
 
Úkoly 
 

Úkol Zodpovídá Termín 
dokončení 

Návrh kritérií bodového hodnocení sportovních spolků na 
r. 2021 

p. Kott 31.7.2020 

   
 
 
Prosím, ověřte správnost tohoto zápisu. Nebudou-li vzneseny připomínky do 5 dnů od doručení, bude tato 
verze považována za platnou.  
 

 


