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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 01 

Datum jednání:   12. 01. 2023 

Místo jednání:    Velká zasedací síň, Havlíčkovo nám. 700/9, 1. patro 

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:    19:00 h 

Jednání řídil:    Julie Kochová, předseda komise 

Počet přítomných členů:  8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní:                           Julie Kochová, 

     Matěj Michalk Žaloudek (příchod 16:35), 

                                                                Miroslav Lupač, 

     Filip Nekola (odchod v 17:55 h.), 

Eva Pánková, 

Michaela Schwarzová, 

Jiří Svrček (odchod v 18:45 h), 

Pavel Štros 

                                                            
Omluveni:    Michal Pondělíček 

 
      

Přítomní hosté:    

 

 

Počet stran:    4 

 

 

Tajemník:    Jana Caldrová 

 

 

Ověřovatel zápisu:   Eva Pánková  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Hodnocení žádostí o dotaci pro rok 2023 v rámci Dotačního programu pro oblast 

životního prostředí. 
 

 

 

 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatele Janu Caldrovou. 

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

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Evu Pánkovou. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí schválila předložený program. 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Bod jednání 1: Hodnocení žádostí o dotaci pro rok 2023 v rámci Dotačního 

programu pro oblast životního prostředí. 

Členové komise v souladu s usnesením ZMČ č. 31 ze dne 13.12.2022 „Dotace 2023 – revokace 

dotačních zásad a vyhlášených dotačních programů“ provedli hodnocení žádostí podaných v dotačním 

programu pro oblast životního prostředí. 

Po provedeném hodnocení všech 17 podaných žádostí členové komise konstatovali, že pro žádosti o 

dotace v dotačním programu pro oblast životního prostředí byl vyčleněn nedostatečný objem finančních 

prostředků.  

Usnesení č. 1:  

Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Praha 3 navýšit v příštím roce rozpočet dotačního 

programu pro oblast životního prostředí oproti roku 2023. V důsledku osvěty žadatelů provedené komisí 
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v roce 2022 bylo do programu přihlášeno více kvalitních projektů s bodovým hodnocením blízkým 

požadovanému limitu, jejichž byť částečná podpora by výrazně přispěla k naplňování cílů programu. 

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

 

Dále členové komise konstatovali, že není nastaven kontrolní mechanizmus zaměřený na kontrolu 

realizace a výsledků podpořených projektů. 

Usnesení č. 2:  

Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Praha 3 zajistit věcné kontroly realizace a výsledků 

podpořených projektů v součinnosti věcně a odborně příslušných orgánů MČ (odbor ekonomický, odbor 

ochrany životního prostředí a KŽP). 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

 

Členové komise životního prostředí rovněž projednali návrh úpravy Zásad poskytování dotací 

z Dotačního fondu týkající se možnosti vyloučení výrazně odlišných hodnocení daných projektů 

jednotlivými hodnotiteli v dotačním portálu. 

Usnesení č. 3:  

Komise životního prostředí doporučuje začlenit do Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu 

městské části Praha 3 na rok 2024 zásadu vyloučení významně rozporných hodnocení provedených 

jednotlivými hodnotiteli již na úrovni dotačního portálu. Projekty s významně rozporným hodnocením tj. 

takové projekty, jejichž maximální a minimální hodnocení se bude v libovolném kritériu lišit o více než 3 

body, případně u kterých se bude lišit maximální a minimální hodnota celkového součtu nejlépe a 

nejhůře hodnotícího hodnotitele o 15 bodů, budou zvlášť projednány a vyhodnoceny při hodnotícím 

zasedání komise.  

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

 

 

Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 09. 02. 2023 od 16:30 h v zasedacím sále 

zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 700/9. 
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Zapsal Jana Caldrová, tajemník komise  

Ověřil Eva Pánková, ověřovatel Ověřeno emailem dne 16.01.2023 

Schválil Julie Kochová, předseda komise 
Schváleno emailem  

dne 16.01.2023  


