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Zápis z jednání komise pro sport č. 1/2023 

Datum jednání: 5. 1. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost 301 

Začátek jednání:  16.10 h 

Konec jednání:  18:05 h 

Jednání řídil: Miroslav Fabík 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Miroslav Fabík, 

 Michal Gill, 

 Filip Málek, 

 Michal Papež, 

 Tereza Smužová, 

 Dan Štěpánek, 

 Helena Ganická, 

 Jaroslav Rybář - příchod 17:00 

 

  

 

Omluveni: Michal Halbich 

  

Přítomní hosté:  

  

 

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 upozornil předseda komise všechny členy, na článek IX odstavec 4 Zásad 
poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023, kde se uvádí:   
 
V případě, že člen komise, resp. výboru je zároveň žadatelem, společníkem, zaměstnancem, 
statutárním orgánem nebo členem žadatele nebo by členovi komise, resp. výboru vzhledem k jeho 
vztahu k žadateli o dotaci mohla v závislosti na výsledku projednávání žádosti o dotaci vzniknout 
výhoda, musí tuto skutečnost oznámit před projednáním žádosti tohoto žadatele.  

Žádný z členů komise střet zájmů nenahlásil. 

Zároveň byli členové komise znovu seznámeni s pravidlem, které praví 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. 

Předběžné hodnocení žádostí o dotace proběhlo v dotačním systému, který je umístěn na adrese: 
https://dotace.praha3.cz/ a zúčastnilo se jej všech devět členů komise. K uzavření systému bodování 
došlo 3. 1. 2023 ve 23:59:59. 

Komise pro sport má k projednání 47 žádostí o dotaci.  

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

V průběhu jednání provedli členové komise hodnocení u 23 žádostí, k dokončení hodnocení dojde na 
příštím jednání komise, které proběhne 10. 1. 2023 od 16 hodin. 

 

 

 

 

 

https://dotace.praha3.cz/
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2. Bod jednání 4 

V bodě různé nepadly v rámci jednání komise žádné návrhy. 

 

 

                                                      
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 


