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Odpověď na interpelaci ze dne 10. listopadu 2020 – změna pravidel pro dotace 

 

 

Vážený pane předsedo Rute, 

 

Velmi si vážím Vaší inciativy a rád odpovídám na zaslanou interpelaci.  

 

Za mě svěřenou gesci, tedy sport, podporu podnikání a zahraniční vztahy, mohu konstatovat, 

že připravujeme změnu pravidel pro dotace a příslušné Směrnice tak, aby reflektovaly naši 

snahu o zjednodušení a elektronizaci dotačních řízení. Ohledně Vámi zmíněných okruhů mohu 

konstatovat: 

 

Ad. 1.  V gesci „Podpora podnikání“ se nevypisuje žádný dotační program. V ostatních mnou 

zastřešovaných činnostech předpokládáme pozměnění definice podporovaných aktivit dle 

požadavků veřejnosti i elektronizace. 

 

Ad. 2. Toto by měla vyřešit elektronizace systému. V současnosti uvažujeme o systému, který 

by jednotlivým žádostem přiděloval body a následný algoritmus by automaticky určil výši 

přidělené dotace.  

 

Ad. 3.  Počítáme s tím, že elektronický systém by umožňoval zjišťovat a prezentovat 

hodnotitelům informace o všech žádostech podaných nejen na naší městské části ale i na 

MHMP a příslušných ministerstvech či agenturách.  

 

Ad. 4. Děkuji za podnět a budeme se jím zaobírat a připravíme implementaci za předpokladu 

dodržení zákonných podmínek (GDPR).  

 

Ad. 5. Ve sportu máme v současnosti 4 dotační programy. Větší kluby mají několik oddílů, za 

které žádají. Snížení počtu žádostí by pro ně mohlo být výrazně omezující.  

 

Ad. 6.  S elektronizací počítáme a děláme vše pro to, abychom toho dosáhli. 

 



Ad. 7. Ve sportu alokujeme prostředky podle zájmu veřejnosti o jednotlivé dotační programy 

v minulých letech. Navýšili jsem prostředky na činnost mládeže tím, že jsme je přesunuli 

z podpory aktivit seniorů, o které v minulosti tak velký zájem nebyl, a z individuálních 

dotací/spolupořadatelství. 

 

Ad. 8. S tímto za svou gesci nemám žádný problém. Individuální dotace by měly být uděleny 

výjimečně a určeny by měly být pouze pro významné akce typu „Primátorky“. Z toho důvodu 

navrhujeme, oproti rozpočtu na rok 2019, snížení objemu těchto dotací o 1,3 Mio (2019 – 1,5 

Mio, 2020 – 0,8 Mio, 2021 – 0,2 Mio).   

 

Ad. 9.  V gescích mě svěřených neshledávám nutnost ani potřebu měnit frekvenci vyhlašování 

dotačních programů.  

 

 

Body výše popsané již realizujeme a počítáme s jejich projednání a implementací v přijaté 

formě.  

 

 Doufám, že jsem vše zodpověděl k Vaší spokojenosti a přeji Vám mnoho zdaru do Vaší 

další činnosti. 

 

 

S přáním hezkého dne 

 

 

 

 

 

      MgA. David Dušek 

 

 

 

 


