
KD Mlejn, o.p.s.
Kovářova 1615/4 
155 00 Praha 5

Vážený pan starosta 
Ing. David Vodrážka 
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 13

V Praze dne 5.12. 2017

Žádost o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn 2018

Vážený pane starosto,
v návaznosti na § 10a Zákona 250/2000 Sb. v platném znění, si vás dovoluji požádat o 
poskytnutí dotace ve výši 3.250.000 Kč (slovy třimilionydvěstěpadesáttisíckorunčeských) 
pro projekt KD Mlejn 2018 - provozování budovy kulturního domu Mlejn a poskytování 
veřejné kulturní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2018.

Odůvodnění žádosti:
Společnost KD Mlejn, o.p.s., je provozovatelem budovy kulturního domu Mlejn od roku 
2006 jako nástupnická organizace původní příspěvkové organizace činné od roku 1988 
do roku 2006. Po dobu své existence byla vždy podporována Městskou částí Praha 13 
jako jediné kulturní zařízení svého druhu. V kulturním domě dosud byly a i dále budou 
nabízeny programy pro všechny sociální i věkové skupiny obyvatel, tedy pro rodiny 
s dětmi, žáky a studenty, dospělé a seniory. Dlouhodobě je podporována návštěva 
sociálně slabších a hendikepovaných občanů. Společnost organizuje velmi oblíbené 
volnočasové aktivity vzdělávacího charakteru se zaměřením na netradiční sportovní a 
divadelní aktivity, hudební kurzy, výtvarný kroužek keramiky, podporuje činnost místních 
občanských spolků a komunitní aktivity. V rámci hlavni činnosti také pořádá nebo 
spolupořádá významné akce amatérského i profesionálního umění.
V rámci propagace společnost postupně přešla z klasické tištěné formy na formu 
elektronickou, tedy web, sociální sítě a mobilní aplikaci.

IČO: 27452581
číslo účtu:

www.mlein.cz

http://www.mlein.cz


KD Mlejn, o.p.s. je partnerem mezinárodních sítí kulturních center TEH (www.teh.nert a 
ENCC (www.encc.eu), zástupci se účastní pravidelných meetingů a vzdělávacích aktivit.
V rámci mezinárodní spolupráce rovněž přijímá a vysílá dobrovolníky, účastní se projektů 
v programech podporovaných Evropskou komisí, především Erasmus*, je
členem organizace pro podporu divadla pro děti a mládež Assitej.

Souhrn plánu činnosti pro rok 2018:
- standardní rozsah programové nabídky - loutkové divadlo, činohra, pohybové divadlo, 
koncerty, výstavy
- organizace volnočasových aktivit (hudební, divadelní, výtvarné, pohybové)
- poskytování zázemí občanským sdružením a neformálním skupinám občanů Prahy 13 
včetně skupin příslušníků národnostních menšin (spolky D13, Cirkus Mlejn,
FS Lučinka, divadelní škola Budil, šachy, petangue a další)
- reciproční spolupráce s uměleckými spolky a organizacemi (Squadra Sua, Divadelní 
agentura Famílie a další)
- spolupořádání významných soutěžních přehlídek v oblasti neprofesionálního divadla a 
hudby: Porta (soutěž amatérských skupina a zpěváků folk a country hudby pro oblast 
Prahy a Středočeského kraje s postupem do celostátního kola), Stodůlecký Píseček 
(pražská soutěž studentských a experimentálních divadelních skupin s postupem 
do národních kol), Skutečná Liga (soutěž začínajících rockových kapel s vlastní tvorbou)
- spolupořádání společenských akcí a prezentací činnosti místních organizaci, škol a 
kroužků (DDM, ZUŠ, ZŠ, MŠ...)
- nejvýznamnějši aktivitou pro rok 2018 v oblasti aktivní kulturní nabídky je v návaznosti 
na dlouhodobý strategický plán společnosti podpora a rozvoj aktivity směrem k dětem a 
mládeži v oblasti propojování sportovních a uměleckých aktivit v rámci specializovaných 
kroužků, kurzů a workshopů a podpora soutěže hudebních skupin ve vlastní tvorbě
- v oblasti nabídky kulturních akcí bude pokračovat různorodý program, specialitou bude 
opět mezinárodní novocirkusový festival Fun Fatale (7.ročník). Festival vznikl v roce 
2012 jako model headlinového projektu pro Prahu 13 a KD Miejn v oblasti kultury, dopad 
se prozatím projevil ve zvýšeném počtu domácích i zahraničních návštěvníků, pro rok 
2018 počítáme opět s vícezdrojovým financováním (žádosti byly podány na MHMP a 
MKČR)

V příloze navrhujeme v návaznosti na činnost společnosti KD Mlejn v minulých letech 
výkonové ukazatele, které vyjadřují kvantifikované cíle pro rok 2018 a budou sloužit jako 
kriteria pro vyhodnocení výsledku. Dalším ukazatelem je i nadále sledování dlouhodobé 
marketingové koncepce, kdy KD Miejn prezentuje Městskou část Praha 13 jako 
strategického partnera v rámci všech akcí v rámci činnosti v Praze i jiných místech České 
Republiky, případně i v zahraničí v kooperaci s uměleckou skupinou Cirkus Mlejn a také 
při účasti na konferencích a odborných seminářích, kterých se zástupci společnosti 
účastní.

http://www.teh.nert
http://www.encc.eu


Údaje o žadateli
KD Mlejn, o.p.s., je neziskovou organizací založenou MČ Praha 13 v roce 2006 podle 
Zákona 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech jako nástupce zrušené 
příspěvkové organizace.
Statutárním zástupcem a osobou jednající za společnost samostatně je ředitelka 
MgA. Dagmar Bednáriková z titulu své funkce v souladu se zápisem v Rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze. Vzhledem k charakteru 
právnické osoby neexistují vlastníci ani vlastnické podíly, zakladatel má práva a povinnosti 
vymezené výše uvedeným zákonem a ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace o činnosti žadatele jsou pravidelně zvěřejňovány na www.mlejn.cz.

Za žadatele

MgA. Dagmar Bednáriková 
statutární zástupce KD Mlejn, o.p.s.

Přílohy:

Plánovaný rozpočet projektu KD Mlejn 2018 
Výkonové ukazatele projektu KD Mlejn 2018

http://www.mlejn.cz


KD Mlejn, o.p.s.
Kovářova 1615/4 
155 00 Praha 5

Příloha k Žádosti o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn 2018
Výkonové ukazatele 2018

pravidelné - 1x týdně, 
2 semestry

jednorázové
jednodenní

jednorázové
vícedenní

festivaly soutěže poznámka

hudba, koncerty 20 2

divadlo
vč.pohybového 20 2 1

programy pro děti 15

programy pro školy 15

výstavy 3

individuální kurzy 170 hudební

skupinové aktivity 
děti a mládež 170 2 kroužky, tábory

skupinové aktivity 
dospělí 211 2 2 kurzy,

workshopy

spolkové aktivity 170 5 1 kultura, sport

akce místních 
organizací

t.....................
15 DDM, ZUŠ, 

taneční kroužky,

mezinárodní proj., 
EVS, Erasmus+ 1 rezidence, 

festival, výměna

součet 721 92 9 2 3

celkový součet 827

poznámka: 2 semestry = 34 týdnů

www.mlejn.cz IČO: 27452581
číslo účtu:

1

http://www.mlejn.cz


Příloha k Žádosti o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn 2018 

Rozpočet projektu KD Mlejn 2018 (celoroční činnost)

SOUHRN PLÁNOVANÝCH 
NÁKLADU ROZPOČET X DOTACE

3 000 000,00 Kč

2 250 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

750 000,00 Kč

0,00 KČ
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SOUHRN PODLE KATEGORIÍ

Kategorie plánovaný rozpočet

mzdy 2 800 000,00 Kč 1 500 000,00 KČ (1 300 000,00 Kč)

OON 250 000,00 Kč 150 000,00 Kč (100 000,00 Kč)

energie 1 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč (600 000,00 Kč)

honoráře programy 1 200 000,00 Kč 500 000,00 KČ (700 000,00 Kč)

náklady na festival 500 000,00 Kč 200 000,00 KČ (300 000,00 Kč)

ostatní služby 500 000,00 Kč 150 000,00 KČ (350 000r00 Kč)

propagace 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč (150 000,00 Kč)

marketing, PR 120 000,00 Kč 50 000,00 Kč (70 000,00 Kč)

spoje, internet, správa IT 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč (100 000,00 Kč)

cestovné 150 000,00 Kč 0,00 Kč (150 000,00 Kč)

materiál, vybavení 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč (150 000,00 Kč)

Celkem 7 220 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč (3 970 000,00 Kč)
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Rozpočet je sestaven v návaznosti na výsledky minulých let
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