
ZÁPIS č. 3/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ), 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 8.10.2020 

ve velké zasedací místnosti v tzv. Bílém domě  
17:00-18:30 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Hana Matoušová (přišla později), Jana Solomonová, Ondřej Buršík, 

Pavel Franc (přišel později), Jiří Vítek, Petr Pospěch, Aleš Rataj, Tomáš Bína. 

Omluven: Vladimíra Ludková, Lukáš Kost, David Girsa 

Jednání komise v 17:00 zahájil její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.  

1) Volba ověřovatele zápisu: 

Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Aleš Rataj. 

- hlasování o ověřovateli zápisu: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Aleš Rataj. 

2) Situace kolem kluzišť 

- Jiří Vítek informoval přítomné, že koncem října budou ve skaldu nově zakoupené chladicí 

rošty pro dvě kluziště. Na třetí kluziště je zájemce o pronájem za 250.000 Kč na sezónu. 

Nicméně v souvislosti s epidemiologickou situací (covid-19) je na místě otázka, jestli 
vůbec letos kluziště instalovat. Členové komise po diskuzi rozhodli s definitivním 

rozhodnutím posečkat a navrhli usnesení: 

„Pokud do 25.10.2020 vládní nařízení umožní volnočasové aktivity pod otevřeným nebem 

díky výraznému zlepšení epidemiologické situace, komise doporučuje kluziště postavit. 
Pokud se situace nezlepší a MČ Praha 8 kluziště instalovat nebude, pak MČ P8 vyhlásí 

výběrové řízení na pronájem a provoz kluzišť v sezóně 2020-21.“ 

Hlasování o usnesení: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k situaci kolem kluzišť bylo přijato. 

3) Projekt Trenéři do škol. 

Jan Štorek opětovně v hrubých rysech seznámil komisi s projektem, který je ale z důvodu 

epidemiologické situace pozastaven a odložen na 2. pololetí školního roku 2020-21. Na příští 

jednání komise bude pozván pan Macháček, který se na projektu podílí, aby projekt představil 

podrobně.  

4) Anketa Nejlepší sportovec Prahy 8 

Vladimír Slabý seznámil komisi se současným stavem ankety a plánem uspořádat po novém 

roce (konec ledna-únor) velké společenské setkání (pravděpodobně v KD Ládví), kterého by se 
zúčastnili zástupci sportovních klubů a na kterém by se hlasováním vybrali nejlepší sportovci. 

Účast klubů na akci (vč. dodání návrhů úspěšných sportovců) by byla jedním z kritérií pro při 

rozhodování o přidělení dotací.  



Petr Pospěch poukázal na problém GDPR, bude řešeno ve spolupráci s paní Janečkovou, 

pověřenkyní pro ochranu osobních údajů MČ Praha 8 

5) Skatepark Bohnice 

Jiří Vítek seznámil komisi s plánem vybudovat v Bohnicích skatepark. Pozemek, na kterém by 

měl stát, je ale magistrátní. S magistrátem by o vybudování měl jednat spolek, který by měl 

vzniknout do konce října. 

6) Přechod na elektronický systém podávání žádostí o dotace 

Vladimír Slabý seznámil komisi s chystaným přechodem na elektronické podávání žádostí o 

dotace. Systém by měl mj. umožňovat členům komise vzdálený přístup a tudíž i průběžné 
seznamování s podanými žádostmi. V současné době má Praha 8 systém na testování a 

připomínkování. Dotační podmínky pro rok 2021 bude komise upravovat a schvalovat auž 

podle toho, co nový e-systém umožní. 

7) Různé 

Jiří Vítek byl komisí pověřen, aby na Radě MČ projednal změnu jednacího řádu komisí – 

zahrnout do něj možnost jednání on-line. 

 

Předseda KSMGP: Jan Štorek 

 

Ověřovatel zápisu: Aleš Rataj  

 

Zapsal: Vladimír Slabý 

 


