ZÁPIS č. 6/ KSMGP RMČ
z jednání Komise Rady Městské části Praha 8
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ),
které se uskutečnilo 19.9.2019 v místnosti č. 2 Libeňského zámku,17:00-18:40
Přítomni: Jana Solomonová (předesda), Jiří Vítek, Jan Štorek, Pavel Franc (přišel později), Petr
Pospěch, Aleš Rataj (přišel později), Lukáš Kost, Jitka Márová, Miroslav Telecký, Ondřej Buršík
Omluveni: Vladimíra Ludková, Hana Matoušová
Jednání komise v 17:00 zahájila její předsedkyně Jana Solomonová, která přivítala všechny
zúčastněné.
1) Volba ověřovatele zápisu:
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Jan Štorek
-

hlasování o ověřovateli zápisu:
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Štorek.
2) Projednání návrhu nové koncepce přidělování dotací MČ Praha 8 na podporu sportu dětí
a mládeže, kterou 11.4.2019 předložil pan Petr Pospěch a která byla zaslána všem členům
komise.
-

Dotace budou určeny na podporu pravidelných dlouhodobých aktivit, které se konají
alespoň 1x týdně

-

Vyřadit z návrhu tzv. TOP akce

-

Dotace nebudou určeny na podporu komerčních projektů

-

Dotace nebudou určeny na podporu jednorázových akcí, které by měly žádat o dotace
v jiných dotačních řízeních (především ve volnočase)

-

Podmínkou možnosti žádat o dotace musí být ověřitelná registrace žadatele (např. klub,
spolek, IČO)

-

Dotace nebudou určeny na podporu špičkových sportovců

-

Vyřadit z návrhu garanci podpory

-

Hlasování o hlavních zásadách nové koncepce rozdělení dotací MČ Praha 8 na
podporu sportu dětí a mládeže:
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Hlavní zásady nové koncepce rozdělování dotací na rozdělení dotací MČ Praha 8 na
sport dětí a mládeže byl přijat.

3) Různé
-

Petr Pospěch připraví materiál jak čerpat dotace z jiných zdrojů, který by sloužil jako
návod pro všechny potenciální žadatele o dotace.

-

Komise byla seznámena s vyhlášením 4. ročníku ankety Sportovec Prahy 8 za rok 2019.
Petr Pospěch navrhnul změnit způsob rozhodování o vítězích – místo internetového
hlasování veřejnosti by o nejlepších rozhodovala odborná komise. Bude zváženo při
přípravě dalšího ročníku.

4) Další jednání KSMGP:
Příští jednání komise se uskuteční 24.10.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti č. 2 na
Libeňském zámku.

Předsedkyně KSMGP: Jana Solomonová

Ověřovatel zápisu: Jan Štorek

Zapsal: Vladimír Slabý

