
Vážený pane radní Čahoji, vážený pane radní Dušku, vážený pane předsedo Gemprle,  

prosím Vás o informaci, co uděláte pro změnu pravidel pro dotace a příslušné směrnice ve smyslu 

usnesení Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana 8/3/2019, kterým výbor 

zastupitelstvu doporučil změnu těchto pravidel se zohledněním následujících bodů: 1. Lépe 

definovaný veřejný zájem v každém okruhu, zejména v okruhu podpory podnikání, pokud bude 

zachován 2. Zavedení jednoduchého bodového systému dle vybraných kritérií 3. Přidání informace o 

získaných + požadovaných prostředcích z veřejných peněz (nejen od MČ P5) na daný projekt 4. 

Označit žádosti různých PO, ve kterých ovšem figurují stejné osoby ve vedení (+ co žádají souběžně i 

jako FO) 5. Omezení počtu žádostí od jednoho subjektu (dnes 5, snížit na 2-3) 6. Administrace přes 

elektronický informační systém (umožňuje kontrolu nastavených pravidel) 7. Alokace prostředků 

podle poptávky žadatelů (vyžádat si info o rozdělených prostředcích dle odborů, včetně prostředků 

na dotace programové vs. individuální) a priorit vyjádřených v programovém prohlášení rady MČ P5 

8. Možnost žádat o individuální dotaci jen v oblastech, kde není vypsaná programová dotace, v rámci 

které mohla být žádost podána. 9. Flexibilní systém programových dotací (vypsání p. dotací 2x ročně).  

Zejména prosím o informaci, zda navrhnete změny směrnice ve smyslu výše uvedených bodů, 

projednáte je na příslušných výborech (např. pro otevřenou radnici) a budete usilovat o zařazení 

novely na program zastupitelstva i s ohledem na to, že nebyl naplněn slib radního V. Čahoje ze dne 

16. 1. 2020 na mou předchozí interpelaci, kdy uvedl, že „V otázce dotací z rozpočtu MČ Praha 5 

připravujeme aktualizaci Zásad pro přidělování dotací a plánujeme zavést možnost elektronického 

podání žádostí. Dotace na rok 2021 chceme stihnout rozdělit žadatelům ještě na konci roku 2020 a 

schválit je společně s rozpočtem MČ na následující rok.“ 

Děkuji za odpověď.  

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti 


