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

konaného dne 7. a 14. 3. 2012 
7. 3. 2012 
Přítomni:      
předseda –  Ing. Jiří Nouza 
členové   – JUDr. Helena Chudomelová, Ing. Marie Kousalíková, Andrea Vlásenková, RNDr.     
                  Miroslav Prokeš, Roman Petrus.    
tajemník – Bc. Luboš Čuta 
Omluveni:  Mgr. Nataša Šturmová,       
Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Slezák      
Přizváni:  Mgr. Martina Alešová 
 
14. 3. 2012 
Přítomni:      
předseda –  Ing. Jiří Nouza 
členové   – JUDr. Helena Chudomelová, Ing. Marie Kousalíková, Andrea Vlásenková, Mgr.   
                  Nataša Šturmová,RNDr. Miroslav Prokeš, Roman Petrus.    
tajemník – Bc. Luboš Čuta 
Omluveni: Jan Slezák 
Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský,      
Přizváni:  Mgr. Martina Alešová 
 
Program jednání: posouzení projektů v rámci Celoměstských programů podpory využití  
                               volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012 
 
1. Po uvítání přítomných zahájil předseda komise 7. 3. 2012 jednání ve 13,10 hod. Následně 
bylo hlasováno o možnosti účasti pracovnice SMT MHMP Mgr. Martiny Alešové na jednání. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
2. Předseda komise seznámil přítomné s programem jednání. 
 
3. Souhrnnou informaci o vyhlášení Celoměstských programů, přijímání žádostí a jejich 
zpracování SMT MHMP podal tajemník komise. 
Do stanoveného termínu 9. 11.2011 bylo podáno  840 projektů v celkové výši požadované 
částky 66,8 mil. Kč. Schválením rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2012 byla pro oblast volného 
času dětí a mládeže vyčleněna částka ve výši 25 650 tis. Kč. Z této částky je 1 mil. Kč vázaný 
na partnerství při akcích ve volném čase.  

4. Diskusní úvod: 
- RNDr. Prokeš – zmínil možnost navýšení prostředků do oblasti volného času dětí a mládeže a 
rozšíření programů o alternativní aktivity. 
- A. Vlásenková – informovala o financování a využívání městských prostředků domy  dětí a 
mládeže (DDM). Navrhla do budoucna již dále tyto subjekty nepodporovat formou grantů 
HMP. Dále připomínkovala výši nákladů na akce DDM pro veřejnost jako je Parníkem do 
ZOO, Parním vlakem do Lhotky apod.  
- Ing. Kousalíková zmínila opodstatnění nabídky aktivit DDM pro děti a mládež, především 
v rámci pořádání akcí a činností pro neorganizované děti a mládež. Dále podala souhrnnou 
informaci o financování školských zařízení. 



- JUDr. Chudomelová konstatovala, že do grantových programů HMP nemají mít DDM přístup 
s tím, že dodají plán činnosti a následně získají příspěvek zřizovatele na specifikované akce.  
- členové komise se shodli, že v  případě letošního roku budou postupovat v souladu 
s vyhlášením. Případné změny budou předmětem vyhlášení Celoměstských programů pro rok 
2013, které budou předloženy Radě HMP ke schválení. 
- proběhla diskuse na téma využití grantových prostředků a jejich vyúčtování, které probíhá na 
základě smluvního vztahu mezi HMP a příjemcem grantu. V případě DDM je vyúčtování 
součástí finančního vypořádání. 
- RNDr. Prokeš uvedl nepoměr mezi grantovými prostředky, které získávají DDM a NNO.  
- R. Petrus doporučil uvést do rovnováhy objem prostředků na podporu volnočasových aktivit 
s objemem podpory sportu a tělovýchovy. Dále navrhl pro letošní rok ponížit grantovou 
podporu DDM a v příštích letech již tyto organizace nepodporovat v rámci grantů. Rovněž 
doporučil vyřadit žadatele, kteří nesplňují podmínky Celoměstských programů. 
- A. Vlásenková navrhuje členům komise přerušit jednání a připravit si návrhy pro následující 
jednání. 

5. Členové Komise hlasovali o návrhu pro Radu HMP vyřadit z grantového řízení žadatele, 
kteří nesplňují podmínky vypsaných Celoměstských programů. Jedná se o:  
žadatel důvod pro vyřazení 
Český svaz chovatelů Ve stanovách není uvedeno zaměření na děti a mládež. 

DEAI (SETKÁNÍ), o.s. 
Dle stanov se nejedná o sdružení zaměřené na práci s dětmi a 
mládeží, ale o uměleckou platformu. Chybí potvrzení MV. 

GAMA Nedoloženy potřebné doklady. 
Soukromá základní umělecká 
škola - Škola pro radost v.o.s. granty nejsou určeny pro školy, chybí informační list. 
Tělocvičná jednota Sokol Praha 
Staré Město 

Dle podmínek nejsou granty určeny pro tělovýchovné 
organizace(granty pro sport a Tv). 

"SANG, o.s." 

Chybí 1 vyhotovení informačního listu."Sportovní akademie nové 
generace " - dle podmínek nemohou sportovní organizace žádat 
v oblasti volného času (granty pro sport). 

4-Volnočasová,o.p.s. OPS zřízená MČ  + chybí pověření jednat za žadatele 

Golf Club Erpet Praha 

Chybí 1 vyhotovení informačního listu, nejde o sdružení dětí a 
mládeže, ale sport. klub.  Program není určen pro 
sport.organizace (granty pro sport).  

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 
OPS založená MČ, ve stanovách není přímá práce s dětmi a 
mládeží, projekt patří do programů pro podporu sportu. 

Múzy dětem Chybí pověření jednat za žadatele. 

Sdružení Šupina 
 Nedoloženy potřebné doklady, nevyplněný informační list, 
neověřené stanovy, bankovní účet, pověření 

Tělovýchovná jednota Ďáblice Granty nejsou určeny pro tělovýchovné organizace 
Farní charita Praha 14-Černý 
Most,Kyje 

Subjekt nemá ve stanovách přímou práci s dětmi a mládeží, 
nejvyšší požadavek projektu je na mzdy pracovníků charity.  

R-mosty 
Stanovy neobsahují přímou práci s dětmi a mládeží ve volném 
čase 

Zdravá rodina, o.s. 

Chybí potvrzení MV a jedno vyhotovení informačního 
listu.Zaměření projektu mimo účel grantů pro volný čas i v 
projektu uvedený program.Projekt spadá do oblasti soc. 
zdravotní,  vzdělávací nebo tělovýchovné. 

Sdružení Zvoneček - Praha 
Ve stanovách není uvedena přímá práce s dětmi ve volném čase, 
sbor pracuje při hudební škole 

Návrh byl přijat všemi členy komise. 



(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 

6. Předseda komise podal návrh na přerušení jednání z důvodů přípravy konkrétních podkladů 
pro přidělování konkrétních finančních prostředků na jednotlivé žádosti. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 

Usnesení: 

Jednání bylo přerušeno na základě návrhu předsedy komise a následného odsouhlasení všemi 
členy. Jednání bude pokračovat ve středu 14. 3. 2012 od 9,30 hod. do 13 hod. Komise ukládá 
pracovníkům odboru SMT, aby doplnili podklady pro následují jednání tak, že ke každému 
projektu uvedou výši přidělených grantových prostředků HMP za poslední 3 roky. Všichni 
členové obdrží od tajemníka komise do 9. 3. 2012 v elektronické podobě doplněné údaje 
formou přehledu (tabulky) a informaci, kde bude jednání probíhat. 

Předseda komise ukončil jednání 7. 3. 2012 ve 14,10 hod. 

 
7. Po uvítání přítomných zahájil předseda komise dne 14. 3. 2012 přerušené jednání v 9,35 hod. 
Následně bylo hlasováno o ověřovatelích zápisu. Předseda navrhl paní Andreu Vlásenkovou a  
Mgr. Natašu Šturmovou. Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 se zdrželi hlasování) 
 

8. Diskusní úvod: 
- členové komise mají odlišný názor na aktuální vyhlášení a budoucnost grantů pro oblast 
volného času dětí a mládeže. 
- Ing. Nouza uvedl, že se komise bude v průběhu roku scházet častěji a její práce bude 
pokračovat především v rámci vyhlášení nového znění programů na rok 2013. 
- A. Vlásenková potvrdila nutnost změny vyhlášení programů pro oblast volného času dětí a 
mládeže na rok 2013. Dále podala pro letošní rok návrh přidělit grantové prostředky podle 
podkladů SMT MHMP. 
- Ing. Kousalíková zmínila rozhodovací kompetence Výboru ZHMP pro výchovu a vzdělávání, 
který doporučuje Radě HMP vyhlásit Celoměstské programy. Dále upozornila na vysokou 
návštěvnost akcí podporovaných městem, které pořádají DDM pro děti, mládež i veřejnost. 
- RNDr. Prokeš upřesnil, že komise může doporučit Výboru vyhlášení Celoměstských 
programů k projednání. 
- JUDr. Chudomelová doplnila, že rozhodovací právo má Rada HMP a Zastupitelstvo HMP. 
 
9. Posouzení projektů v rámci Celoměstských programů podpory využití  volného času dětí a 
mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012. Komise postupovala po jednotlivých programech 
a jednotlivých projektech podle podkladů zpracovaných SMT MHMP. 
 
10. Program č. 1 Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 
- RNDr. Prokeš navrhl podpořit sklady žadatelů částkou ve výši 5 000 Kč. 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1015 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 



 

Projekt č. 1017 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1043 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1051 navýšit na 10 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1063 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1081 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 se zdrželi hlasování) 

Projekt č. 1088 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1181 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1190 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1196 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 1243 navýšit na 5 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 
 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 1 včetně 
změn. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
11. Program č. 2 Prázdninové tábory pro děti a mládež 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 2 včetně 
změn. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
12. Program č. 3 Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy 
Členové komise hlasovali o návrhu na přidělení grantů v rámci programu č. 3. 



- RNDr. Prokeš navrhl podpořit projekt 3072 částkou ve výši 10 000 Kč a snížit navrhovanou 
podporu projektu č. 3123 na 100 000 - 150 000 Kč. 

Projekt č. 3072 navýšit na 10 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 3123 snížit finanční podporu. 
Návrh nebyl přijat. 
(Hlasování: 1 pro / 6 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 3 včetně 
změn. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
13. Program č. 4 Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež 
Ing. Kousalíková navrhla podpořit projekt 4001, RNDr. Prokeš navrhl navýšit podporu 
projektů č. 4002, 4003 a 4030,  A. Vlásenková navrhla snížit podporu projektu č. 4011, Ing. 
Nouza navrhl navýšit podporu projektu č. 4030. 

Projekt č. 4001 navýšit na 15 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 4002 navýšit na 50 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 4003 navýšit na 50 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 4011 snížit na 20 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 4030 navýšit na 130 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 
 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 4 včetně 
změn. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
14. Program č. 5 Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy 
RNDr. Prokeš navrhl přidělit podporu na projekt č. 5026. 

Projekt č. 5026 navýšit na 10 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 se zdrželi hlasování) 
 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 5 včetně 
změn. 



Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
15. Program č. 6. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí 
JUDr. Chudomelová navrhla navýšit podporu projektu č. 6015, RNDr. Prokeš navrhl přidělit 
podporu na projekt č. 6013. 

Projekt č. 6013 přidělit finanční podporu ve výši 50 000 Kč. 
Návrh nebyl přijat. 
(Hlasování: 1 pro / 6 proti / 0 se zdržel hlasování) 

Projekt č. 6015 navýšit na 100 000 Kč 
Návrh byl přijat. 
(Hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 se zdržel hlasování) 
 
Členové komise hlasovali o všech návrzích na přidělení grantů v rámci programu č. 6 včetně 
změn. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
16. Závěrečná diskuse: 
- Ing. Nouza vyzval odbor SMT MHMP, aby pravidelně posílal členům komise přehled 
grantem podpořených akcí, na základě kterého budou členové komise navštěvovat vybrané 
akce. 
- RNDr. Prokeš projevil zájem o účast při dohlídkách táborů. 
 
Závěr  
- komise doporučuje Radě HMP schválit návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a 
mládeže v celkové výši 24 430 300 Kč. 
- členové komise budou navštěvovat podpořené akce. 
- členové komise vyžadují od následujícího roku podrobnější informace o jednotlivých 
žádostech uvedených v podkladech pro jednání komise. 
- v průběhu dubna 2012 budou zahájena jednání o nové podobě vyhlášení Celoměstských 
programů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2013. 
 

Usnesení: 

Komise doporučuje Radě HMP schválit návrh na udělení grantů v oblasti volného času 
dětí a mládeže v celkové výši 24 430 300 Kč. 
 

Předseda komise ukončil jednání 14. 3. 2012 v 10,55 hod. 
 
V Praze dne 14. 3. 2012 
 
Zapsal tajemník Komise: Bc. Luboš Čuta   
 
 
Ověřovatelé zápisu: Andrea Vlásenková, Mgr. Nataša Šturmová 
 
 
Předseda Komise: Ing. Jiří Nouza 


