
Návrh 2.1 Přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu  MČ Praha 20 

na  podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 

2016 

 

- důvod předkladu k projednání radě městské části:  Městská část Praha 20 (dále též 

„poskytovatel“) vyhlásila program na podporu projektů v oblastech naplňování vize Zdravá 

městská část Praha 20 (PZMČ), místní Agendy 21 (MA21), místního akčního plánu zdraví a 

životního prostředí (LEHAP) a realizace cílů dokumentu Zdraví 21. RMČ schválila návrh 

komise pro projekt ZMČ a MA21 na přidělení účelových neinvestičních dotací jednotlivým 

žadatelům a navrhuje k projednání projekty vč. výše jednotlivých dotací. 

 

- stručný popis materiálu:  

  

Městská část obdržela celkem 6 žádostí na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace/(příspěvku) na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21. 

Všechny žádosti byly doručeny v termínu a splňovaly všechny formální náležitosti. Komise 

pro Projekt Zdravá MČ a MA 21 vyhodnotila projekty na základě kritérií specifikovaných v 

"Pravidlech" pro přidělování těchto dotací. Navrhla RMČ, aby byla celková částka 50 000,- 

Kč, která je ve schváleném rozpočtu MČ určená na tyto dotace/(příspěvky) rozdělena mezi 

všechny žádosti a navrhla proto krácení částek u některých projektů. RMČ na svém 

zasedání dne 26. 4. 2016  č. usnesení 55/2.7/16 schválila výše dotací/(příspěvků) a u 

projektů organizací RC MUM, ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická uložila dle 

"Pravidel pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 

na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2016" 

předložit výše těchto dotací/(příspěvku ke schválení ZMČ. 

Krácení těchto částek bylo projednáno s jednotlivými žadateli, kteří dle těchto návrhů upravili 

rozpočty na jednotlivé projekty. 

Doporučované výše dotací/(příspěvků ke schválení ZMČ: 

 

       RC MUM (EKOMUM 2016) 8 000,- 

ZŠ Ratibořická (Jedlé křoví aneb Babiččina spižírna) 8 000,- kč 

ZŠ Stoliňská (Ven z lavic) 6070,- Kč 

ZŠ Stoliňská (Táto mámo pojeď s námi) 19 645,- Kč 

FZŠ Chodovická (sportovní odpoledne v rámci kampaně Dny zdraví) 4 685,- Kč 

 

 

- stanoviska dalších odborů ÚMČ a komisí RMČ: komise pro projekt Zdravá MČ a MA21 

předkládaný návrh schválila na svém zasedání 13. 4. 2016 

 



dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  

 usnesení  RMČ č. 42/2.2/16 schválení pravidel přidělování dotací/(příspěvků) 

usnesení RMČ č. 55/2.7/16 přidělení účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 

 

-dopad do rozpočtu  

 

Rozpočtově kryto 

 

NÁVRH NA USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE 

 konané dne 13. 6. 2016 

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 20: 

 

Bere na vědomí : 

návrh rady městské části na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekty v rámci 

dotačního programu pro rok 2016 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní 

Počernice a MA21 

 

schvaluje:  

 

a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekty v rámci dotačního programu pro rok 

2015 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 v navrhované 

výši: 

 

RC MUM (EKOMUM 2016) 8 000,- 

ZŠ Ratibořická (Jedlé křoví aneb Babiččina spižírna) 8 000,- kč 

ZŠ Stoliňská (Ven z lavic) 6070,- Kč 

ZŠ Stoliňská (Táto mámo pojeď s námi) 19 645,- Kč 

FZŠ Chodovická (sportovní odpoledne v rámci kampaně Dny zdraví) 4 685,- Kč 

 

 



 b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekty v rámci 

dotačního programu pro rok 2016 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní 

Počernice a MA21  z rozpočtu Městské části Praha 20 

 

 

ukládá Radě MČ Praha 20  

 

a) informovat žadatele o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekty v rámci 

dotačního programu pro rok 2016 na projekty v rámci dotačního programu pro rok 2016 na  

podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 

Termín: ihned 

 

b) uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Městské části Praha 20 s podpořenými žadateli o poskytnutí finančních prostředků na 

projekty v rámci dotačního programu pro rok 2016 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá 

MČ Horní Počernice a MA21 

 

Termín: 30. 6. 2016 

 

c) vyplatit účelové neinvestiční dotace/příspěvky  v rámci dotačního programu pro rok 2016 

na projekty v rámci dotačního programu pro rok 2016 na podporu aktivit v rámci projektu 

Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na základě výsledku posouzení jejich žádostí a 

rozhodnutí ZMČ Praha 20 

 

Termín: 30. 6. 2016 

 

Dne: 31. 5. 2016 

Zpracovala: Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka projektu Zdravá městská část a MA21 

Předkládá: Hana Moravcová, starostka 

 

 


