
ZÁPIS č. 8/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

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

které se uskutečnilo 05.10.2021 na Libeňském zámku, místnost č. 2, 17:00-18:50 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Ondřej Buršík, Jiří Vítek, Pavel Franc (přišel v 

16:10), Lukáš Kost, Alena Maňáková, Petr Pospěch  

Omluveni: Tomáš Bína, Hana Matoušová, Vladimíra Ludková, Miroslav Telecký, Aleš Rataj 

Tajemník komise: Vladimír Slabý 

Hosté: Simona Hejná (vedoucí OI), Josef Slobodník (předseda Komise pro informatiku) 

Jednání komise v 17:00 zahájil její předseda Jan Štorek.  

1) Volba ověřovatele zápisu 

Na ověřovatele zápisu byla navržena pan Jiří Vítek. 

hlasování: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Vítek. 

2) Zkušenosti s elektronickým systémem podávání dotací 

Vladimír Slabý seznámil přítomné se zkušenostmi s letos poprvé využitým elektronickým 

systémem podávání dotací. Z hlediska čistě uživatelského jde o výrazný posun vpřed, podávání 

žádostí bylo drtivou většinou žadatelů hodnoceno kladně. Bohužel ze strany dodavatele nebyl 

softwaru dopracován způsob propojení na další aplikace, používaných městskou částí, takže 

smlouvy už se musely dělat po staru ručně. Velký otazník visí nad podáváním vyúčtování a 

auditem, které by měly proběhnout prostřednictvím systému, zatím nebo vyzkoušeno. 

3) Hosté Simona Hejná a Josef Slobodník seznámili přítomné s průběhem jednání s dodavatelem 

softwaru (Otevřená města). Smlouva byla uzavřena zatím na rok do 31.3.2022. Původně měl 

být software pro MČ zdarma, účtovat se měly jen nadstandardní požadavky ze strany MČ P8. 

Ze strany dodavatele nebyl systém vůbec hotový k nasazení do ostrého provozu a velká část 

funkcionalit musela být dodavatelem postupně dopracována, což bylo MČ následně 

naúčtováno. Pro funkční využití by bylo potřeba systém DSW2 integrovat s agendovým 

systémem úřadu, ve kterém se evidují smlouvy. Pokud by se objednala tato funkcionalita, 

náklady pro městskou část by byly výrazně vyšší, než se předpokládalo. Navíc by bylo potřeba 

provést integraci rovněž s ekonomickým systémem, což by pro MČ znamenalo další náklady 

navíc. Prodloužení smlouvy na další rok a využívání software pro naše potřeby bude záviset na 

situaci na magistrátu, kde nyní chystají jednotný dotační software pro celou Prahu. 

 

4) Dotační podmínky pro rok 2022 

Petr Pospěch otevřel téma kontrol žadatelů o dotace jak před jejím přidělením, tak po skončení 

čerpání dotace. Vzhledem k tomu, že nepanovala shoda na tom, kdo, kdy a jak má kontroly 

provádět, komise navrhla toto usnesení: „Komise ukládá vedoucímu OKSMPP panu Slabému 

zjistit přes právní odbor, kdo je oprávněn kontrolovat plnění dotačních podmínek ze strany 

žadatelů o dotace, jakým způsobem může komise doporučit kontrolu a jaký je proces kontroly.“ 

Hlasování o usnesení: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 



Pavel Franc navrhnul blíže specifikovat účel použití dotace, aby nedocházelo k jejímu 

zneužívání. Protože nepanovala shoda jak toho dosáhnout, bylo rozhodnuto, že P. Franc zašle 

tajemníkovi komise písemný návrh, který jej rozešle členům komise a na příštím jednání 

komise ho projedná. 

5) Přehled sportovních akcí do konce roku 2021 

V. Slabý seznámil přítomné s přehledem sportovních akcí na konec roku 2021. Budou opět tři 

veřejná kluziště. Nebude se vybírat nejlepší sportovec Prahy 8, protože kvůli epidemickým 

opatřením až do září neběžely žádné soutěže (zejména mládežnické).  

6) Různé 

O. Buršík se zajímal na vývoj situace kolem krytých sportovišť. J. Vítek uvedl, že haly by 

vesměs měly být spolufinancovány z Fondu rozvoje. Skatepark v Bohnicích (bude spadat pod 

ZŠ Glowackého) bude po dokončení patřit SES, který vybere provozovatele. Proběhla diskuze, 

jestli musí být pod uzavřením a s provozovatelem, který za spoustu věcí ručí, nebo stačí 

provozní řád a hřiště volně přístupné. Házenkářská hala u ZŠ Burešova – vyhodnocují se 

nabídky na projekt. Basketbalová hala v rámci ZŠ U školské zahrady – projednává se územní 

rozhodnutí. Nafukovací hala u ZŠ Mazurská by měla mít multifunkční povrch. 

P. Pospěch se dotázal na projekt Trenéři do škol. J. Štorek uvedl, že smlouvy jsou podepsané, 

jen se z důvodu covidu rozjezd celého projektu pozdržel, odstartuje 18.10.2021. Zapojeny 

budou v první pilotní fázi čtyři školy. P. Franc tlumočil přání školské komise, aby jim byl 

projekt blíže představen. Štorek slíbil, že uspořádá ještě jednu (pátou) prezentaci pro školskou 

komisi a pro neznalé z grantové komise. 

J. Vítek uvedl, že začíná druhá část lavičkové kampaně zaměřené na nábor především dětí a 

mládeže do sportovních klubů. Požadavek pomoci s propagací vzešel z jarní diskuze se 

zástupci klubů.  

 

 

Předseda KSMGP: Jan Štorek 

Ověřovatel zápisu: Jiří Vítek        

Zapsal: Vladimír Slabý 


