
ZÁPIS 

z jednání Komise Rady Městské části Praha 8  

pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ), 

které se uskutečnilo 13.2.2020 v místnosti č. 2 Libeňského zámku,17:20-18:00 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Jiří Vítek, Petr Pospěch, Miroslav Telecký, Aleš 

Rataj  

Omluveni: Vladimíra Ludková, Hana Matoušová, Pavel Franc, Lukáš Kost, Jitka Márová, Ondřej 

Buršík 

Tajemník komise: Vladimír Slabý 

Jednání komise zahájil v 17:20 její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné. Vzhledem 

k tomu, že komise nebyla usnášení schopná, o žádném z probíraných témat se nehlasovalo. 

1. Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

Přijato obecným souhlasem.  

2. Podmínky pro přidělování dotací na volnočasové aktivity 

Komise se dohodla, že Podmínky budou stejné jako v roce 2019 se zapracovanými 

připomínkami od právního odboru a auditu. 

3. Podmínky pro přidělování dotací na sport mládeže 

- Jiří Vítek oznámil částky na jednotlivé dotace, které získal od paní Třeštíkové z magistrátu 

– 9 mil. Kč na sport mládeže, 1,5 mil. Kč na kulturu a volný čas. 

- Diskuze o úpravě částky použitelné na dlouhodobý hmotný majetek, čl. 2 odst. 10 – částka 

se zvýší na 100.000 Kč. 

- Diskuze o proplácení zahraničních aktivit, čl. 2 odst. 11 – přijato zpřesnění: závody, 

soutěže, turnaje, soustředění. 

- Diskuze o účtu, na který by byla poukázána dotace a ze kterého jediného může příjemce 

dotace platit výdaje – nepřijato i na základě stanoviska auditu: „Pokud by se mělo platit 

striktně jen z jednoho účtu, pak každé zaplacení z jiného bankovního účtu bude 

porušením rozpočtové kázně a budou vracet dotaci nebo její část. Navíc to 

neumožňuje nákup v hotovosti, a tak každý nákup v hotovosti bude také 

porušením rozpočtové kázně.“ 

4. Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášení schopná, bylo dohodnuto, že finální znění 

podmínek pro přidělování dotací na sport mládeže i podmínek pro přidělování dotací na volný 

čas rozešle tajemník komise všem členům komise e-mailem a proběhne hlasování per rollam 

v termínu 14.2.2020-18.2.2020. 

5. Různé 

Příští jednání komise se uskuteční 26. 3. 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti č. 2 opět na 

Libeňském zámku. 



Předseda komise Jan Štorek ukončil jednání komise v 18:00 

Hlasování per rollam – podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (hlasování proběhlo 

od pátku 14.2.2020 do úterý 18.2.2020) 

Souhlasím s předloženým zněním Podmínek pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu 

Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže. 

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVALI: 3 

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti 

volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže byly přijaty a budou takto 

předloženy radě městské části. 

Hlasování per rollam – podmínky pro sportovní výchovu mládeže (hlasování proběhlo od pátku 

14.2.2020 do úterý 18.2.2020) 

Souhlasím s předloženým zněním Podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu městské 

části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. 

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVALI: 3 

Podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže byly přijaty a budou takto předloženy radě 

městské části. 
 

 

Předseda KSMGP:  Jan Štorek 

 

Ověřovatel zápisu:  Jana Solomonová  

 

Zapsal:   Vladimír Slabý 


