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Zápis z jednání  
 

  Komise pro spolky a granty RMČ Čakovice 

Zpracoval : Michal Seidl 

Datum jednání : 11.11. 2020 

 

Seznam účastníků 

Členové komise                                                                   Hosté 

 Jan Kantner  Kateřina Arnotová 

 Pavel Kott  Petr Novák 

 Michaela Kubernátová   

 Michal Seidl   

 Martin Slavík   

 Šárka Slavíková   

 Michaela Šimůnková   

 Jan Vecka   

 Iveta Zeithamlová   

 Přítomen /  Nepřítomen 

 
Projednávané body 

 

1. M.Seidl shrnul stav od poslední schůze komise. Návrh modelu na dotace sportovním 
spolkům byl komisí předaný paní místostarostce Arnotové k projednání v RMČ. 
Projednání se všemi radními zatím neproběhlo z důvodu onemocnění COVID v radě.  

2. Nová pravidla pro dotace sportovním spolkům, včetně jejich textové části a případné 
úpravy pravidel pro dotace ne-sportovních spolků, by měly být hotové do 30.11.2020 
z toho důvodu, že musí dojít ke jejich schválení radou, vyvěšení na úřední desce po dobu 
30 dní a až pak mohou spolky o dotace žádat. Cílem je, aby spolky mohly žádat od dotace 
od počátku 1/2021. Komise má zájem se zapojit do zpracování a revize textové části 
dotačního programu pro sportovní spolky na r. 2021. 

3. Spolky byly finančním odd.  ÚMČ vyrozuměné o tom, že dotace, které získaly v r. 2020 a 
nemohly je z důvodu COVID pandemie využít, mohou ještě v tomto roce využít na jiný 
účel, který však musí být dopředu RMČ schválený. Pokud dotace nevyužijí, budou je 
muset vrátit ÚMČ v souladu se zákonem. 

4. Mezi členy komise opět proběhla diskuse, kdo by měl ideálně, bez konfliktu zájmů, 
hodnotit žádosti spolků o dotace. Jsou možné varianty – komise pro spolky a granty, 
určený tým hodnotitelů, úředníci ÚMČ nebo RMČ. Názor členů komise není jednotný 
vzhledem k tomu, že je složité zcela zabránit konfliktu zájmů, při hodnocení zajistit 
dokonalou a objektivní znalost činnosti jednotlivých spolků, a přitom nést zákonnou 
zodpovědnost za rozdělování veřejných prostředků. 

5. Komise požadovala na svém zasedání, aby se žádosti o dotace pro spolky zjednodušily a    
      nastala úprava v rozpočtu – v příloze žádosti.  Jednalo by se o předpokládaný  
      rozpočet, předpokládané příjmy, předpokládané výdaje. 
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6. Paní místostarostka Arnotová prezentovala příklad vyplněné žádosti pro nesportovní 
spolek, který by mohl sloužit jako vzor těm spolkům, které měly při minulém kole žádostí 
o dotace problém, jak žádost a rozpočet plánovaných akcí zpracovat. Členové komise měli 
několik poznámek a návrhů na vylepšení formátu, textu žádosti a formuláře rozpočtu, 
které paní místostarostka Arnotová zapracuje do nové podoby žádostí o dotace. Tento 
příklad pak bude zaslaný členům komise k opětovnému prostudování, aby jej bylo možné 
použít jako vzor pro spolky, žádající o dotace v r. 2021.   
  

Úkoly 
 

1. Paní místostarostka Arnotová předloží návrh modelu pro dotace sportovním spolkům 
RMČ ke schválení. Termín – do 20.11.2020 

2. Paní místostarostka Arnotová prověří, zda finanční odd.  ÚMČ správně obeslalo všechny 
spolky s informací o možnosti přesunu dotací na jinou akci v r. 2020. 

3. Paní místostarostka Arnotová zajistí, aby komise pro spolky a granty obdržela informaci 
které spolky a v jaké výši přesunuly dotace na jiné akce v r. 2020 nebo je vrátily do 
rozpočtu ÚMČ. 

 
 
Prosím, ověřte správnost tohoto zápisu. Nebudou-li vzneseny připomínky do 14 dnů od doručení, bude tato 
verze považována za platnou.  


