MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE PRO SPORT
RADY MĚSTSTKÉ ČÁSTI

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT RMČ PRAHA 3
(dále také komise)
Datum jednání:

28. 01. 2019

Místo jednání:

zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

16.05

Konec jednání:

20.15

Jednání řídil:

Miroslav Fabík, předseda

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny): Miroslav Fabík, předseda
Josef Holý, místopředseda (odchod 18.25)
Vilém Anzenbacher, člen
Helena Ganická, členka (příchod 16.10)
Michal Halbich, člen
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:

---

Přítomní hosté:

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

Počet stran:

4

Zapsala:

Alena Gotmanovová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Michal Papež, člen
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RADY MĚSTSTKÉ ČÁSTI

Program jednání:
Předseda komise pan Miroslav Fabík zahájil jednání v 16.05 hodin. Přivítal přítomné
a připomněl, že členové komise byli na jednání dne 14. 1. 2019 upozorněni, že toto druhé
jednání bude mít pouze jeden bod programu, a to dotace 2019, a že se jednání zúčastní pan
radní Jiří Svrček.
Proti tomu neměl nikdo z přítomných námitky.

1. Dotace 2019
Bodování
Pan Fabík se ujistil, že všichni členové ukončili bodování v dotačním systému
a obdrželi přehled počtu bodů u jednotlivých žádostí v oblasti tělovýchovy a sportu.
Pan Halbich oznámil, že je předsedou výboru Sportovního klubu ZŠ Jeseniova, z.s., a že
žádosti v systému nehodnotil a ani nebude o konečném výsledku hlasovat v souladu
s usnesením ZMČ č. 426 ze dne 18. 9. 2018 čl. IX. Všeobecné zásady dotačního řízení.
Pan Holý oznámil, že neohodnotil žádosti spolku JULIUS, z.s., protože předseda spolku byl
trestně stíhaný, zneužívá dotace k osobnímu prospěchu a že ho fyzicky napadl. Z důvodu, že
pan Holý neměl pro svá tvrzení žádné důkazy, vzala komise tyto informace na vědomí.
V souvislosti s tím upozornil pan Fabík pana Holého, že neměl žádné oprávnění kontrolovat
doklady spolku JULIUS a vyúčtování dotace za r. 2018.
Paní Ganická požádala o možnost podívat se na bodování u dvou žádostí kvůli zaokrouhlování
bodů. Paní tajemnice upozornila, že ukázkou budou vidět i body jednotlivých hodnotitelů. Pan
Fabík požádal tedy členy komise o souhlas s ukázkou.
Hlasování o ukázce zaokrouhlování bodů v systému
Pro: 7

Zdržel se: 2

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Návrh byl schválen.

Rekapitulace a finance
Pan Svrček informoval členy komise o předpokládaném objemu finančních prostředků pro
sport, který na r. 2019 bude činit 2 500 000 Kč.
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Pan Fabík dále zrekapituloval žádosti před jejich projednáváním:
Žádosti
Celkový počet žádostí
Z toho:
- pro nedodržení podmínek podání vyloučeno
- dosažený stanovený počet
- dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle účelů:

93
0
62
31

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

18

Podpora dětí a mládeže

41

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

18

Podpora handicapovaných sportovců

4

Podpora významných sportovních akcí

12

Finance
- požadovaná částka všech žadatelů
- požadovaná částka žadatelů, kteří splňují podmínky dotačního
řízení
- doporučená částka k rozdělení

12 505 119 Kč
7 607 519 Kč
2 500 000 Kč

Členové komise poté projednali všech 93 žádostí, o každé žádosti bylo zvlášť hlasováno,
dokud nedošlo v případě sporu k dohodě. Podobně bylo postupováno u žádostí, které
nedosáhly požadovaný počet bodů.
Závěr
Komise pro sport RMČ schválila konečný počet bodů u všech žádostí v dotační oblasti pro
tělovýchovu a sport a slovní odůvodnění u žádostí, které nedosáhly požadovaný počet bodů.
Tabulka s konečnými body a doporučeními bude podle dotačních zásad předána
v požadovaném termínu Výboru pro dotační politiku a nebude do zasedání ZMČ zveřejněna.
Komise pro sport RMČ doporučuje Výboru pro dotační politiku nepřidělit dotaci žadatelům,
kteří do jednání ZMČ nepodali řádné vyúčtování dotací za rok 2018.

2. Různé
-

po přidělení dotací na r. 2019 se komise na dalším jednání dohodne o plánu návštěv
jednotlivých sportovních zařízení – příjemců dotací
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-

tajemnice komise informovala o požadavku OTSMI ohledně rozložení sportovních hřišť
v areálu SARAP; pan Svrček tuto informaci podrobněji doplnil – požadavek bude
projednán na příštím jednání komise

Příští jednání Komise pro sport RMČ se uskuteční po březnovém jednání ZMČ.

Zápis ověřili:

………………………………………………………
Michal Papež, člen komise

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