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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 8/2021 

Datum jednání: 04. 11. 2021 

Místo jednání:  Zasedací sál zastupitelstva, budova radnice, Havlíčkovo 

nám. 700/9, Praha 3 

Začátek jednání: 16.30 h 

Konec jednání: 19.15 h 

Jednání řídil: Jiří Svrček 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Jiří Svrček, předseda komise 

 Jana Valová, místopředsedkyně komise 

 Miroslav Lupač, člen komise 

 Miroslav Rubáš, člen komise – odchod 17:35 

 Eva Pánková, členka komise 

 Michaela Schwarzová, členka komise 

 Pavel Štros, člen komise – odchod 18:30 

                                                                       

 

Nepřítomni:                                                  Jan Novotný, člen komise 

  

Omluveni: Eva Ferrarová, členka komise 

  

 

Přítomní hosté:                                             

                                                                       

                                                                                                                            

Počet stran: 3 

Tajemník: Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

Zapisovatel: Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu: Jana Valová 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1:  Dotační řízení 2022 – dotační program pro oblast životního prostředí – 
hodnocení žádostí 

1. Zahájení 

 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatelku, Janu Caldrovou: 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatelku zápisu, Janu Valovou: 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program: 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Bod jednání 1: Dotační řízení 2022 – dotační program pro oblast životního 

prostředí – hodnocení žádostí  

     

Členové komise v souladu s usnesením ZMČ č. 306 ze dne 22. 06. 2021 „Vyhlášení programů pro 

poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 – Dotační program pro oblast 

životního prostředí“ provedli hodnocení žádostí.  
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Zároveň členové komise životního prostředí konstatovali, že žádosti včetně příloh jsou podávány 

v nedostatečné kvalitě, i když se týkají kvalitního záměru. Komise na svém dalším jednání v roce 2022 

zpřesní požadavky pro vypracování obsahu žádostí o dotaci. 

Usnesení: KŽP doporučuje RMČ Praha 3 schválit záměr úpravy požadavků pro vypracování 

žádosti o dotaci v dotačním programu pro oblast životního prostředí. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 

 

Usnesení: KŽP doporučuje RMČ Praha 3 schválit provedení kontroly projektu, který byl 

podpořen v dotačním řízení pro rok 2021, a to z důvodu předložení totožné žádosti v dotačním 

programu pro oblast životního prostředí v roce 2022. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 

 

Usnesení: KŽP doporučuje RMČ Praha 3 schválit u vybraných projektů povinnost zapracování 

podmínek, uvedených v hodnotícím systému dotace pro oblast životního prostředí, do smlouvy 

o poskytnutí dotace. Bez jejich splnění komise důrazně nedoporučuje přidělení dotace. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2 

 

Usnesení: KŽP doporučuje RMČ Praha 3 schválit převedení nevyčerpaných finančních 

prostředků v dotačním systému pro oblast životního prostředí do dotačního programu pro 

oblast sociální a zdravotní. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2 

 

Příští jednání KŽP proběhne v prosinci a to v termínu 09. 12. 2021 od 16:30 hod, v zasedacím sále 

zastupitelstva, budova radnice na Havlíčkově náměstí nebo on-line přes aplikaci MS Teams. 

Zapsal Jana Caldrová, tajemník komise  

Ověřil Jana Valová, členka komise Schváleno e-mailem 

Schválil Jiří Svrček, předseda komise Schváleno e-mailem 


