
Městská část Praha 3 

Úřad městské části 

Komise pro sport 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Komise pro sport Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

1/3 

Zápis z jednání komise pro sport č. 4/2022 

Datum jednání: 15. 12. 2022 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost 309 

Začátek jednání:  17.05 h 

Konec jednání:  18:40 h 

Jednání řídil: Miroslav Fabík 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Miroslav Fabík, 

 Michal Gill, 

 Michal Halbich 

 Filip Málek, 

 Michal Papež, 

 Tereza Smužová, 

 Dan Štěpánek. 

 

  

 

Omluveni: Helena Ganická 

 Jaroslav Rybář 

  

Přítomní hosté: Pavel Dobeš, místostarosta 

  

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Pavel Vojtěch 

Ověřovatel zápisu: Michal Papež  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Dotační řízení 

4. Různé 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Hlasování – ověřovatel zápisu p. Papež: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schválen 

1. Bod jednání 3 

Na začátku jednání se vzájemně představili členové komise, která prvně zasedala v novém složení.  

Předseda Komise pro sport seznámil členy s průběhem hodnocení žádostí o dotace pro rok 2023  
a zároveň byl předveden systém, ve kterém hodnocení probíhá. 

Hodnocení žádostí o dotace proběhne v dotačním systému, který je umístěn na adrese: 
https://dotace.praha3.cz/. 

Komise pro sport bude hodnotit 47 žádostí o dotaci.  

Maximální částka, která může být žadatelům v oblasti sportu rozdělena je 1 808 100 Kč.  

Jednání sportovní komise, které se bude týkat schvalování dotací pro rok 2023 se uskuteční ve dvou 
termínech 5.1. a 10. 1. od 16:00. 

Z dotačních zásad mj. vyplývá, že: Členové jednotlivých komisí, resp. výboru a další osoby podílející 

se na zpracování dotační agendy mají zakázáno poskytovat informace třetím osobám do doby 

zveřejnění podkladů k jednání Výboru pro dotační politiku. 

K uzavření systému bodování dojde 3.1. 2023 ve 23:59:59. 

Členové komise obdrží po jednání komise informační email k hodnocení žádostí o dotace pro rok 
2023. 

2. Bod jednání 4 

- Členové komise byli seznámeni s novým dotačním programem Erasmus + sport, který je 

administrován Domem zahraniční spolupráce.  

Jedná se o projekty mezinárodních mobilit pro trenéry a zaměstnance v oblasti sportu jsou 

určené veřejným a soukromým organizacím, které jsou aktivní na poli zájmového sportu. Cílem 

aktivity je budovat a rozvíjet kapacity ve sportovním odvětví napříč celou Evropou. 

https://dotace.praha3.cz/
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Více informací: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/sport 

Informace o programu byly rozeslány na emaily sportovních organizací, které žádají MČ Praha 3  

o dotace v oblasti sportu. 

-Komise byla seznámena s body Koaliční smlouvy 2022 – 2026, které se týkají oblasti sportu. 

Koaliční smlouva ke stažení (oblast sportu na str. 11 a 12): 

https://www.praha3.cz/getFile/id:1155335/koalicni-smlova-2022-2026.pdf 

 

-Členové sportovní komise byli informováni, že na základě schváleného Plánu rozvoje sportu MČ 

Praha 3 bude připraven implementační plán na následující čtyřleté období, včetně dopadů na rozpočet 

městské části.   

Plán rozvoje sportu MČ Praha 3 ke stažení (implementační část str. 44 – 50): 

https://www.praha3.cz/getFile/id:1152555/Pl%C3%A1n%20rozvoje%20sportu%20Praha%203.pdf 

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsal Pavel Vojtěch, tajemník komise  

Ověřil1 Michal Papež, ověřovatel Ověřeno emailem 

Schválil Miroslav Fabík, předseda komise Schváleno emailem 

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/sport
https://www.praha3.cz/getFile/id:1155335/koalicni-smlova-2022-2026.pdf
https://www.praha3.cz/getFile/id:1152555/Pl%C3%A1n%20rozvoje%20sportu%20Praha%203.pdf

