
Komise pro spolky a grantyKomise pro spolky a grantyKomise pro spolky a grantyKomise pro spolky a granty 1 

Zápis zZápis zZápis zZápis z    jednání jednání jednání jednání     
 

  Komise pro spolky a granty RMČ Čakovice 

Zpracoval : Michal Seidl 

Datum jednání : 4. 2. 2019 

 

Seznam účastníků 

Členové komise                                                                   Hosté 

� Jan Kantner � Kateřina Arnotová - místostarostka 

� Pavel Kott � Petr Novák - radní 

� Michaela Kubernátová   

� Michal Seidl   

� Martin Slavík   

� Šárka Slavíková   

� Michaela Šimůnková   

� Jan Vecka   

� Iveta Zeithamlová   

� Přítomen / � Nepřítomen 

 
Projednávané body 

 
1. M. Seidl prezentoval očekávané cíle Komise pro spolky a granty – pomáhat rozvoji spolkové činnosti 

na území MČ Čakovice, znát potřeby spolků a navrhovat RMČ opatření, která by spolkům umožnila 
lépe fungovat. Dále připravovat návrhy pro RMČ na přidělování grantů MČ Čakovice spolkům vč. 
sportovních jednot.  

 
2. K. Arnotová vysvětlila postup přípravy nových pravidel pro udělování grantů MČ Čakovice. Pravidla 

budou platit až od r. 2020, pro r. 2019 bylo nutné použít s drobnými úpravami současný systém, 
dokončení nových pravidel je plánované do 06/2019. Je zřejmé, že budou stanovena pravidla pro 
sportovní organizace a jiná pravidla např. pro kulturní či osvětové spolky z důvodu rozdílného 
charakteru činností spolků. Pravidla budou definovat bodové hodnocení činnosti jednotlivých 
spolků podle několika hledisek, avšak mechanický výpočet výsledného hodnocení nemůže být 
výlučným parametrem pro finální přidělení grantu spolku.  
Průměrně se rozděluje 2,5 mil Kč ročně formou grantů MČ spolkům a jednotlivcům. Komise bude 
mít možnost se k novým pravidlům dopředu vyjádřit.  

 
3. V průběhu následujících týdnů se setkají K. Arnotová, P. Novák a M. Seidl se zástupci všech spolků, 

působících na území MČ. Smyslem je seznámit se s činností spolků, jejich potřebami a cíli. 
 
4. Přítomní se shodli na tom, že spolky je možné požádat, aby se spolupodílely na vybraných akcích 

MČ pro občany. Detailně se diskutovalo o podobě dětského dne, který by bylo vhodné organizovat 
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jako jednu akci pro celou MČ a propojit ji se spolkovým dnem. Příspěvky MČ na dětský den a 
spolkový den by se mohly sloučit a za více peněz připravit lepší program. Ve výsledku by se spolky 
zapojily do programu dětského dne, udělaly by ho zřejmě pestřejším a zároveň by mohly 
prezentovat veřejnosti svoji činnost a případně získávat nové členy.  
Je logické, že MČ by měla žádat od spolků, aby se podílely na veřejném životě obce vhodným 
způsobem, pokud spolky čerpají granty MČ. 
 

5. K. Arnotová a P.Novák seznámili komisi s plánem na zavedení tzv. participativního rozpočtu. 
V rozpočtu MČ Čakovice na r. 2019 by mohlo být vyčleněno až 0,5 mil Kč na projekty, které by 
občané MČ sami navrhli a ve veřejném hlasování poté vybrali nejúspěšnější návrhy. Takové projekty 
by získaly grant MČ na realizaci. Cílem je zlepšit život v MČ, byť drobnými akcemi, a zapojit více 
místní občany do obecního života. Je nutné vyřešit proces návrhu projektů, prokazatelnosti 
hlasování občanů MČ, rozdělování grantů. Vhodné je poučit se v jiných obcích, kde participativní 
rozpočet používají pro zvýšení sounáležitosti občanů s jejich obcí. Komise by se měla podílet na 
přípravě tohoto procesu a jeho organizaci. 

 
 
Úkoly 
 

Úkol Zodpovídá Termín 
dokončení 

   

   

 
 

Prosím, ověřte správnost tohoto zápisu. Nebudou-li vzneseny připomínky do 2 dnů od doručení, bude tato 

verze považována za platnou.  

 

 


