
 

 

Zápis č. 4/2019 

ze 4.  zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

středa 19.6.2019 od 16:00, malá zasedací místnost v přízemí tzv. Bílého domu 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Jana Solomonová, Vladislava Vojtíšková, Dana 

Blahunková, Tomáš Mikulenka (přišel v 16.30), Daniel Anděl, Martin Staněk, Aleš Rataj, 

Miroslav Telecký. 

Omluveni: Jan Štorek, Břetislav Pletnicki, Martin Kucharik, Luboš Rezler, Radek Petíř 

Tajemník: Vladimír Slabý 

 

Komise byla usnášení schopná.   

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            

1) Volba ověřovatele zápisu – Martin Staněk 

- hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0, ověřovatelem byl zvolen pan Martin Staněk. 

2) Projednání žádostí o dotace z rozpočtu MČ Praha 8 v oblasti kultury pro rok 2019. 

Dana Blahunková vznesla připomínky k návrhu rozdělení dotací s tím, že při přípravě příštích 

dotačních podmínek je třeba kritéria upravit a zpřesnit. Zároveň navrhla k budoucímu 

projednání jiný postup při rozhodování o dotacích (sejít se několikrát předem). Dále pro 

informaci uvedla, kteří žadatelé o dotaci na kulturu již obdrželi dotaci ze sociálního dotačního 

řízení a ze sportovní výchovy mládeže.  

Tajemník komise Vladimír Slabý seznámil přítomné se všemi došlými a zpracovanými 

žádostmi. Informoval, že všichni žadatelé byli uvedeni tabulce, kterou členové komise dostali. 

Uveden byl i jeden žadatel (Fenester z.s.), který podal žádost pozdě. V tabulce byly již 

navržené částky pro jednotlivé žadatele, vycházející z kritérií, jak jsou uvedeny 

v Podmínkách. Tajemník dále informoval o konzultacích s právním oddělením a s auditorkou, 

že honoráře umělců nemohou být ve vyúčtování dotace dokládány jako mzda, ale musí být na 

fakturu nebo na základě smlouvy o autorském výkonu dle zákona č. 121/2000 Sb, Autorský 

zákon. 

Členové komise se poté vyjadřovali k jednotlivým žadatelům i částkám. 

Komise se shodla na vyřazení žadatelů Fenester z.s. (pozdní podání žádosti) a Mim o.s. 

(nesplnění podmínek, akce se nekoná na území Prahy 8). Dále se rozhodla nepřidělit žádnou 

dotaci žadatelům Dayspeed Music z.s., Tělovýchovná jednota Libeňský ostrov z.s., CZ/SK 

bronies z.s. (komise se usnesla, že kulturní přínos pro Prahu 8 je zanedbatelný v porovnání s 

ostatními žadateli o dotace), a Signal Production s.r.o. (žadatel sám v žádosti uvádí, že 

předpokládá nefinanční podporu ze strany MČ Praha 8). 

Komise následně po diskusi upravila navrhované částky tak, aby byla rozdělena celá částka 

500.000 Kč. 

- hlasování o výsledné podobě navrženého rozdělení dotací MČ Praha 8 v oblasti 

kultury pro rok 2019: 



 

 

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh na rozdělení dotací MČ Praha 8 v oblasti kultury pro rok 2019 byl přijat, vytištěn a 

podepsán všemi členy komise. 

 

 

 

………………………….                                                 ……………………………… 

předsedající        ověřovatel 

 

 

 

…………………………. 

tajemník komise 


