Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů

Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-046812/2018
Bc. Svobodová/432
2. 5. 2018

Poskytnutí informace na žádost podanou podle § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze za současné aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů obdržel dne 18. 4. 2018
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás jako zastupitelka Městské části Praha 10 v souladu s ustanoveními § 51 odst. 3 písm. c) a §
87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze za současné aplikace zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o:
• kopie všech 28 žádostí, které nebyly vybrány pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ
Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2018 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 poskytnutí finančních prostředků na pokračující dvouleté a
víceleté dotace z roku 2017
• u těchto 28 žádostí rovněž žádám o příslušné zdůvodnění tohoto nezařazení do daného dotačního
procesu, navrhované projekty a požadovaná částka (včetně celkového rozpočtu projektů)
• informaci o způsobu a datu vyrozumění o rozhodnutí u všech těchto 28 žádostí.“
V souladu se zákonem o hlavním městě Praze za současné aplikace § 14 InfZ Vám tímto požadované
informace poskytujeme v následující formě: elektronicky do Vámi uvedené datové schránky formou
textu tohoto přípisu a formou příloh.



V přílohách č. 1 - 28 poskytujeme Vámi požadované žádosti, které nebyly postoupeny
k projednání v pracovních skupinách v rámci Dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2018 ve
Vámi uvedených oblastech.
Přílohy č. 1, 2 a 3 obsahují kopie tří žádostí o dotaci, které byly z relevantních důvodů, tzn.
podané v rozporu se schválenou a zveřejněnou Metodikou pro předkladatele v rámci
dotačního řízení 2018, pro formální nedostatky vyřazeny z dalšího posuzování. Jednalo se o
dvě žádosti od jedné právnické osoby (z. s.) a jednu žádost od fyzické osoby. V prvním
zmiňovaném případě, tzn. u dvou projektů podaných právnickou osobou, došlo k porušení
Metodiky pro předkladatele v rámci dotačního řízení 2018 v článku X. Přijímání žádostí a

formální náležitosti žádostí, kdy měly být všechny žádosti podávány na podatelnu Úřadu
městské části Praha 10: Vršovická 68, Praha 10, ale tyto dvě žádosti byly podány na
podatelnu v Malešicích. V druhém případě u projektu podaného fyzickou osobou došlo k
porušení Metodiky pro předkladatele v rámci dotačního řízení 2018 v článku V. Pravidla
dotačního řízení, odst. 1. Oprávnění žadatelé o dotaci, kde jednou z podmínek je, že
žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nad 18 let. Žadatelka o podporu tohoto projektu
tuto podmínku nesplňuje.
U žádostí zasílaných v přílohách č. 4 – 28 se jednalo o duplicitní žádosti, které žadatelé
vyplnili pouze elektronicky, ale nezaslali je v tištěné podobě. Tyto duplicity vznikly z toho
důvodu, že žadatelé některou část elektronické žádosti vyplnili špatně, nebo pouze
„zkoušeli“, jak funguje elektronický formulář a ty samé žádosti se shodnými projekty vyplnili v
elektronické verzi i několikrát. Ke všem těmto 25 duplicitním žádostem byly následně dodány
v elektronické i tištěné podobě formálně správně vyplněné žádosti se stejným názvem
projektu (stejné názvy byly uvedeny právě ve zmíněných duplicitách), a tudíž byly všechny
tyto projekty postoupeny do dalšího posuzování pracovních skupin. Nicméně tyto žádosti
bylo nutné jako číselný údaj uvést do celkové sumarizace dotačního řízení, které je výstupem
z elektronické aplikace určené k evidenci žádostí o podporu.
Názvy jednotlivých projektů jsou ponechány ve verzi, v jaké byly podány (bez gramatických
úprav).
název projektu

celkové
náklady
projektu

požadovaná důvod nezařazení
částka po
MČ

Slova, obrazy, tóny

50 000 Kč

Umění diskuse ANEB Mluvme o
Praze 10

30 000 Kč

Dotace závodní hráčky tenisu

52 990 Kč

Akce oddílu Ginkgo pořádané
ekocentrem V Domě

108 000 Kč

Poezie do života

156 500 Kč

156 500 Kč duplicita

20 000 Kč

20 000 Kč duplicita

Poezie do života

170 300 Kč

170 300 Kč duplicita

Klub Remedium

1 094 600 Kč

95 000 Kč duplicita

Poezie do života

153 500 Kč

147 500 Kč duplicita

Seriál dětských cyklistických
závodů pro volně příchozí
veřejnost na Velodromu Třebešín
Ambulance pro gambling,
SANANIM
Duhové stopy minulosti Prahy 10

248 000 Kč

53 000 Kč duplicita

3 668 394 Kč

270 553 Kč duplicita

90 Kč

90 Kč duplicita

87 200 Kč

87 200 Kč duplicita

Sportovní dny

SPORT PRO DUŠEVNĚ POSTIŽENÉ
OBČANY

50 000 Kč nesplnění formálních požadavků
viz metodika - odevzdání na
podatelnu v Malešicích
30 000 Kč nesplnění formálních požadavků
viz metodika - odevzdání na
podatelnu v Malešicích
30 000 Kč nesplnění formálních požadavků
viz metodika - nezletilý žadatel
55 500 Kč duplicita

SPORT PRO DUŠEVNĚ POSTIŽENÉ
OBČANY
Centrum pro osoby v konfliktu se
zákonem
Pronájmy sportovišť

87 200 Kč

87 200 Kč duplicita

2 992 995 Kč

251 634 Kč duplicita

85 000 Kč

55 000 Kč duplicita

Zdravý životní styl - aneb jak
poznáme kvalitu a bezpečnost
potravin? - přednášky a publikace
pro občany Prahy 10
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ MLÁDEŽE

66 600 Kč

66 600 Kč duplicita

792 000 Kč

600 000 Kč duplicita

Materiální vybavení

792 000 Kč

600 000 Kč duplicita

Zimní soustředění mladších žáků

792 000 Kč

600 000 Kč duplicita

69 000 Kč

42 000 Kč duplicita

Adaptační pobyt v SRN
Podpora mládežnického šermu
pro rok 2018/
Czech junior open 2018

214 000 Kč

158 000 Kč duplicita

3 090 000 Kč

450 000 Kč duplicita

Czech junior open 2018

3 090 000 Kč

450 000 Kč duplicita

dsfd

35 Kč

Podpora sportovní činnosti
mládeže
Podpora sportovní činnosti
mládeže
Zdravotně sociální program rehabilitační aktivity - plavání


168 830 Kč

25 Kč zkouška některého z žadatelů nelze identifikovat kterého
168 830 Kč duplicita

168 830 Kč

168 830 Kč duplicita

48 000 Kč

48 000 Kč duplicita

Žadatelé o podporu projektů uvedených v přílohách č. 1 – 3 byli o nezařazení do dotačního
řízení 2018 vyrozuměni e-mailem dne 5. 4. 2018.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu
poskytovaných příloh (18,6 MB) však zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze
tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.
S pozdravem

Mgr. Zdeňka Janků
Pověřená vedením odboru kultury a projektů

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 432
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

