
ZÁPIS č. 5/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

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

které se uskutečnilo on-line 13.4.2021 prostřednictvím aplikace Teams 16:00-17:00 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Ondřej Buršík, Jiří Vítek, Aleš Rataj, Tomáš 

Bína, Lukáš Kost 

Omluvena: Vladimíra Ludková, Petr Pospěch, Hana Matoušová, Pavel Franc, Miroslav Telecký 

Jednání komise v 16:00 zahájil její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.  

1) Volba ověřovatele zápisu 

Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

hlasování: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Jana Solomonová a jako host schválen Tomáš Kusý. 

2) Elektronický systém podávání dotací 

V. Slabý seznámil komisi s elektronickým systémem dotací, předvedl jak hodnotit jednotlivé 

žádosti i jak se bude rozhodovat ve fázi schvalování konečných částek. Dotační podmínky byly 

zveřejněny na úřední desce a samotné podávání žádostí bude spuštěno 19.4.2021. 

 

3) Akce po skončení epidemických opatření 

V. Slabý seznámil komisi s akcemi, které se chystají na dobu po skončení epidemických 

opatření. Těžiště by mělo být po prázdninách (např. Sportuje celá Praha 8, Kdo si hraje, 

nezlobí). Otazník je nad anketou Sportovec Prahy 8 pro rok 2021, pokud se nerozběhnou 

regulérní soutěže, akce bude muset být stejně jako loni zrušena. 

 

4) Kluziště 

J. Vítek oznámil, že do konce dubna bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení na 

provozovatele kluzišť. Nyní je vzorový návrh smlouvy a v ní uvedených podmínek na právním 

odboru MČ k doladění. 

 

5) Chystané a uvažované projekty nových sportovišť 

J. Vítek seznámil komisi s chystanými projekty na výstavbu nových sportovišť: 

- házenkářská hala v areálu ZŠ Burešova (probíhají jednání); 

- multifunkční hala v areálu ZŠ U školské zahrady: (fáze územního rozhodnutí);  

- multifunkční hřiště s možností zimní přeměny na nafukovací halu  

- Výstavba skateparku zatím ztroskotala na tom, že není partner (skupina občanů, která 

s projektem uspěla v participativním rozpočtu, se netransponovala do spolku). Nyní to bude 

čistě projekt MČ, jde o podporu malých sportů, vytipovaný pozemek vedle ZŠ Glowackého. 

Již probíhají jednání s magistrátem a s potenciálními sponzory. 

- workoutové hřiště v Čimicích, projekt, schváleno magistrátem, placeno z fondu rozvoje 

(400.000) 

6) Různé 



- letos v létě se na JOUDRS koná ME juniorek v sofbalu, měla by to být první opravdu velká 

sportovní akce po skončení covidu na území Prahy 8. 

- podařilo se vyjednat stejnou výši dotací na dlouhodobou sportovní výchovu dětí (9 mil. 

Kč) i na volnočasové aktivity mládeže (750 tis. Kč) jako v loňském roce, je vyšší než v r. 

2019. 

- OKSMPP se bude částečně finančně podílet na oplocení BMX areálu v Bohnicích. 

 

 

 

Předseda KSMGP: Jan Štorek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová  

 

Zapsal: Vladimír Slabý 

 


