MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE PRO SPORT
RADY MĚSTSTKÉ ČÁSTI

ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT RMČ PRAHA 3
(dále také komise)
Datum jednání:

14. 01. 2019

Místo jednání:

zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17.05

Konec jednání:

18.35

Jednání řídil:

Miroslav Fabík, předseda

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny): Miroslav Fabík, předseda
Josef Holý, místopředseda
Vilém Anzenbacher, člen
Helena Ganická, členka (odchod 18.20)
Michal Papež, člen
Jaroslav Rybář, člen
Zdeněk Řeřicha, člen
Adam Šenk, člen

Prezenční

listina

je

nedílnou

součástí

tohoto

zápisu,

nepodléhá

zveřejnění

umožňující dálkový přístup.

Omluveni:

Michal Halbich, člen

Přítomní hosté:

Jiří Svrček, radní pro životní prostředí, kulturu
a oblast cestovního ruchu, dotační politiku, ochranu
památek, sport a tělovýchovu

Počet stran:

5

Zapsala:

Alena Gotmanovová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Michal Papež, člen
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Před samotným jednáním komise pan Fabík všechny přítomné přivítal a požádal
o krátké představení se a o sdělení zkušeností z oblasti sportu.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu, souhlas s přítomností hosta na
jednání komise
2. Náplň práce komise
3. Sportovní organizace v Praze 3
4. Dotace 2019
5. Různé

Body programu:
1a. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
Jednání zahájil předseda komise pan Miroslav Fabík a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu jednání k případným připomínkám a schválení a za ověřovatele zápisu
navrhl pana Michala Papeže.
Hlasování:
Zdržel se: 0

Pro: 8

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Program jednání a ověřovatel zápisu byl schválen.
1b. Souhlas s přítomností hosta na jednání komise
Dále pan Fabík na základě Jednacího řádu komisí RMČ požádal členy o souhlas s přítomností
pana Svrčka.
Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Členové Komise pro sport RMČ souhlasí, aby se jednání komise zúčastnil pan Svrček.
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2. Náplň práce komise
O náplni práce komise informoval přítomné členy pan Fabík. Zdůraznil v jednotlivých bodech
především působnost komise:


komise projednává koncepci finanční podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže v organizacích,
které působí na území městské části Praha 3,




vyhodnocuje aktuální vývoj a situaci v oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy a navrhuje příslušná opatření,





projednává návrh rozpočtu pro oblast podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,
posuzuje žádosti o dotace týkající se oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,

projednává aktuální informace a podklady pro přípravu dotačních programů pro podporu činnosti v oblasti
organizovaného sportu a tělovýchovy,

projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské
části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k nim svá stanoviska
a iniciuje jejich řešení

Na dotaz pana Šenka k frekvenci jednání komise sdělil, že komise se schází podle potřeby na
základě podnětů RMČ, veřejnosti (např. sebeobrana seniorů), či řešení nabídky sportovních
aktivit různých organizací (např. vodní skluzavka).
3. Sportovní organizace v Praze 3
Pan Fabík informoval členy komise o podporovaných organizacích v Praze 3, o důvodech této
podpory i o možnostech kontroly.
Uvedl, že z hlediska návštěvy podporovaných organizací v roce 2019, budou příjemci dotace
rozděleny mezi členy komise, a ti pak na místě mohou např. zkontrolovat místo realizace,
činnost organizace, příp. nahlédnout do evidence členů.
Účetní doklady k čerpání dotace jsou předmětem povinného vyúčtování dotace do 31. 1.
dalšího roku, které příjemci odevzdávají ekonomickému odboru.
K vyúčtování dotací k 31. 1. uvedla tajemnice komise, že pokud tato povinnost není ze strany
příjemců v daném termínu splněna, je upozorněn Výbor pro dotační politiku, který může či
nemusí dotyčnému žadateli dotaci přidělit.
K podpoře účelu dětí a mládeže na dotaz paní Ganické uvedl pan Fabík, že tato podpora patří
k dlouholetému zájmu komise a také, že nejvíce žádostí o dotační podporu je podávána právě
v tomto účelu (na r. 2019 se jedná o 41 žádostí z celkového počtu 93).
4. Dotace 2019
Pan Fabík dále informoval členy komise, že na rok 2019 v oblasti tělovýchovy a sportu podalo
50 žadatelů celkem 93 žádostí. Vysvětlil způsob hodnocení, také proč je v oblasti pouze jedno
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kritérium, počet bodů v rozmezí 0-15, a že dotaci mohou získat pouze žadatelé, kteří dosáhnou
10 bodů a více, což vyplývá z dotačních zásad, čl. XI., bod 2): „Dotace může být poskytnuta
pouze u žádostí, které dosáhly v celkovém hodnocení nejméně 2/3 bodů z maximálního
možného počtu bodů v daném programu/oblasti.“)
O dalším průběhu dotačního řízení informovala členy komise Alena Gotmanovová, vedoucí
oddělení dotací a neziskového sektoru a tajemnice komise. Členům komise předala kompletní
přehled všech žádostí v oblasti tělovýchovy a sportu a navrhla, aby žádosti v listinné podobě
byly po dobu dotačního řízení uloženy v kanceláři oddělení dotací (Lipanská 11, č. dv. 211).
Hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Členové komise souhlasí, aby žádosti v listinné podobě byly po dobu hodnocení uloženy
v kanceláři oddělení dotací.
Diskuze
Slovní odůvodnění
Paní Ganická upozornila na rozsah a konkrétnost slovního odůvodnění u žádostí, které
nedosáhnou požadovaný počet bodů, a požádala členy komise, aby si zdůvodnění připravili
na příští jednání.
Bodování
Pan Fabík se ujistil, že všichni členové komise obdrželi přístupové údaje do elektronického
dotačního systému a že jsou tyto jejich údaje funkční.
Zároveň požádal přítomné, aby hodnocení žádostí (bodování) ukončili v pondělí 28. 1. 2019
do 12.00 z důvodu přípravy materiálu na jednání komise.
Tabulku žádostí doplněnou o body rozešle do jednání komise v 17 hodin paní tajemnice.
Střet zájmů
Pan Holý se zabýval otázkou střetu zájmu při hodnocení žádostí z důvodu trestního podání.
Pan Anzenbacher ocitoval část zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ze kterého
nevyplývá, že trestní oznámení zakládá důvod nepřidělení dotace. K tomuto právnímu názoru
se přiklonil i pan Svrček a pan Fabík.
5. Různé
Pan Fabík informoval členy komise o přetrvávajícím soudním sporu ve vedení TJ Spoje
Balkán.
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Příští jednání Komise pro sport RMČ se uskuteční v pondělí 28. 1. 2019.

Zápis ověřili:
………………………………………………………
Michal Papež, člen komise

………………………………………………………
Miroslav Fabík, předseda komise
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