
Zápis 
z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 

konaného dne 12. 6. 2013 

Přítomni:      

předseda –  Ing. Jiří Nouza 

členové   – JUDr. Helena Chudomelová, Mgr. Nataša Šturmová, RNDr. Miroslav Prokeš, 

                  Roman Petrus 

tajemník – Mgr. Luboš Čuta 

Omluveni: Ing. Marie Kousalíková, Jan Slezák, Mgr. Dalibor Mlejnský  

Nepřítomni: Andrea Vlásenková 

 

Program jednání: projednání návrhu znění Celoměstských programů podpory využití  

                               volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 
 

Odbor SMS MHMP  obeslal před jednáním komise návrhem vyhlášení na rok 2014 žadatele,  

kteří v žádostech na rok 2013 uvedli e-mailovou adresu, aby vyjádřili své připomínky a 

podněty. Následně členové komise obdrželi podklady s návrhem vyhlášení Celoměstských 

programů na rok 2014 a zpracovaný přehled připomínek a podnětů od 19 NNO a DDM včetně 

komentáře SMS MHMP. 

 

1. Jednání bylo zahájeno v 15 hod. V úvodu proběhla diskuse nad návrhem vyhlášení. 

Diskutována byla především změna pravidel pro čerpání grantů v programu č. 2 (tábory), č. 5 

(krátkodobé akce mimo Prahu) a problematika vyřazení žadatelů z formálních důvodů. 

Do návrhu vyhlášení bylo zapracováno 70 % zaslaných připomínek a podnětů NNO a DDM. 

 

2. Různé: 

- RNDr. Prokeš podal návrh na úpravu Základní metodiky pro evidenci grantů na MHMP, která 

se týká povinnosti doložit ke každé žádosti doklad o právní subjektivitě. Žadatelé, kteří 

podávají žádosti opakovaně, by nemuseli při každém podání žádostí dokládat právní 

subjektivitu v tištěné podobě. Odbor  SMS by k následné kontrole využíval pouze registrů MV 

v souladu s novým zněním Občanského zákoníku.  

- tajemník komise informoval o plánu dohlídek letní táborové činnosti příjemců grantu. Přehled 

dohlídek bude zaslán všem členům komise do konce června 2013.  



 

3. Závěr: 

- schválení návrhu znění Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a 

mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014. 

Návrh byl přijat všemi členy komise. 

(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 

 

Usnesení: 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 

doporučuje Radě HMP schválit vyhlášení Celoměstských programů podpory využití 

volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 dle předloženého návrhu. 

 

 

Jednání bylo ukončeno předsedou v 15,45 hod. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2013 

 

 

Zapsal tajemník Komise: Mgr. Luboš Čuta   

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Roman Petrus 

 

 

 

Předseda Komise: Ing. Jiří Nouza 

 

 


