MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
KOMISE GRANTOVÁ, ZAHRANIČNÍ
A PRO SPORT

Zápis z jednání komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti
Rady MČ Praha 4 – Zápis č. 6/2021

Datum:

17. února 2021, od 17:00 hodin

Předseda komise:

MUDr. Klára Cingrošová

Přítomní členové:

Bc. Verona Ballay, Ing. Josef Svoboda, Josef Vlach, Lucie Rozmánková,
Jan Hušbauer, Robert Kalkus

Omluveni:
Hosté:

Bc. Michal Hroza
Mgr. Daniela Kazdová

Veřejnost:
Tajemník:

Petra Malinová, DiS.

Program:

1)

Projednání žádostí o kulturní dotace 2021

2)

Různé

Předsedkyně Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti (dále jen „komise“) přivítala
všechny přítomné členy a hosty.
1) Projednání žádostí o dotace kultura na rok 2021
Pan místostarosta Hroza seznámil členy komise s dotacemi na podporu kulturní činnosti pro rok
2021.
Dále představil jednotlivé programy a členy komise blíže seznámil s jednotlivými žádostmi a
navrhovanými částkami.

Program č. I. - Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích
projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické
paměti a doprovodných kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích programů farmářských
trhů.
- Projekt č. 11/I. (Pražské volnočasové umělecké centrum, z.ú.) dotaz kde se koncerty
konají a zda jsou plánovány opět online pro letošní rok. P. Hroza upřesnil místa konání
koncertů v Táborské ulici.
p. Vlach navrhuje snížení z 85 000,- Kč na 70 000,- Kč
Hlasování :
pro snížení částky
2
proti snížení částky 2
zdrželo se
3
Návrh nebyl přijat.
-

Projekt č. 17/I. (AutoMat, z.s.) –
Pí. Ballay a p. Vlach návrhují zvýšení dotace ze 20 000,- Kč na 30 000,- Kč
Hlasování :
pro snížení částky
5
proti snížení částky 1
zdrželo se
1
Návrh byl přijat.

-

Projekt č. 22/I. (Spolek NaNiváci)–
pí. Ballay navrhuje zvýšení dotace z 5 000,- Kč na 10 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 7
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
0
Návrh byl přijat.

Dále se pí. Ballay dotazovala, proč Kongresové centrum stáhlo svou žádost.
Interpelace p. Hroza : s Kongresovým centrem je dále jednáno o uzavření smlouvy o spolupráci.
Městská část by se ráda při výročí podílela finančně na vybraných akcích Kongresového centra.
Program č. II - Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících
soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na
území MČ Prahy 4.
- Projekt č. 2/II. (Slow Food Prague, z.s.)
pí. Ballay navrhuje zvýšit ze 40 000,- Kč na 50 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 7
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
0
Návrh byl přijat.
Program č. III. - Dotace na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na činnost kulturních a
spolkových zařízení.
- Bez připomínek
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Usnesení komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti Rady MČ Praha 4
Kulturní komise na svém zasedání dne 17.2.2021 doporučila Komisi pro poskytování dotací rozdělit
dotace v oblasti kultury dle přílohy.

Pro jednotlivé dotační programy bylo navrženo odbornou komisí pro rok 2021:
- Program č. I.
890 000,- Kč
- Program č. II
1 180 000,- Kč
- Program č. III.
300 000,- Kč
Hlasování o rozdělení finančních prostředků dle návrhu
Pro
7
Proti
0
Zdrželo se
0
2) Různé
- Požadavek pí. Ballay o zvýšení intenzity zasedání komise a ne pouze jedenkrát za rok v rámci
rozdělení dotací.

MUDr. Klára Cingrošová
předsedkyně komise

Zapsala tajemnice komise
Rozdělovník: členové komise, organizační oddělení, tajemník ÚMČ Praha 4
Přílohy:
1) prezenční listina + přihlášení hosté z řad veřejnosti
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