
 

 

Zápis č. 5/2019 

Z 5.  zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

úterý 24.9.2019 od 17:00, místnost č.2 na Libeňském zámku 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Jana Solomonová, Dana Blahunková, Jan Štorek, 

Tomáš Mikulenka, Daniel Anděl, Martin Kucharik, Martin Staněk, Miroslav Telecký, Luboš 

Rezler, Aleš Rataj (přišel v 17:20), Radek Petíř  

Omluveni: Vladislava Vojtíšková, Břetislav Pletnicki  

Tajemník: Vladimír Slabý 

 

Komise byla usnášení schopná.   

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            

1) Volba ověřovatele zápisu – Martin Staněk 

- hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 1, ověřovatelem byl zvolen pan Martin Staněk. 

2) Čestná občanství 

- Tajemník komise Vladimír Slabý seznámil komisi se stavem příprav na předávání čestných 

občanství, ukázal věcné dary, které nominanti budou dostávat.  

- V souvislosti s použitím znaku MČ Praha 8 byla otevřena diskuze používání heraldického 

znaku a jestli nepřejít na modernější způsob prezentace - logo. Logo bylo v minulosti 

na základě soutěže sice vybráno, ale nebylo rozhodnuto o jeho používání. K problematice se 

komise vrátí na některém z příštích zasedání.  

3) Financování kultury v roce 2020 

- Radní pro kulturu Michal Švarc předložil údaje o financování kultury od roku 2014. V rámci 

úspor spadl rozpočet ze 17,8 mil. v roce 2018 na 7,67 mil., na rok 2020 je návrh ještě o 10 % 

nižší. 

- Hledání úspor – větší využívání spolků a organizací z Prahy 8, které čerpají granty, na 

akcích pořádaných MČ. Spolupořadatelství na akcích - partner např. zaplatí část nákladů. 

- Časopis Osmička – radní Švarc prezentoval zvažovanou změnu z 12 na 11 vydání ročně 

(letní dvojčíslo) a změnu způsobu velmi drahé a přitom relativně nespolehlivé distribuce. 

Osmička by se nezanášela jako nyní do všech schránek, ale doručení do schránky by bylo jen 

“na objednávku”, drtivá většina nákladu by měla být k dispozici na distribučních místech, 

kterých by mělo být vice než nyní. Uvažovaný termín březen/duben 2020. 

Dana Blahunková požádala, aby na příštím jednání komise byla předložena koncepce kultury 

pro rok 2020 a plán hlavních akcí s předpokládanými finančními náklady. 

4) Granty v roce 2020 

Předsedkyně Hana Krausová otevřela téma grantů pro oblast kultury. Lze znát dříve částku, 

která se bude rozdělovat?  



 

 

Pan radní Švarc uvedl, že vše je závislé na magistrátu, kolik peněz vyčlení ze zisku z hazardu. 

Bohužel si MHMP značné procento nechává. Vysvětlil princip přerozdělování financí z 

hazardu – MČ čerpá podle počtu obyvatel, ne podle počtu heren. 

Paní Dana Blahunková nesouhlasila a dodala, že alokovat prostředky na dotace může i MČ. 

Dále dala ke zvážení vyčlenit z celkové sumy určené na dotace větší díl na kulturu, aby 

nebyla tak bita. 

Jana Solomonová uvedla, že procenta určená na jednotlivé dotační řízení jsou daná 

magistrátem. Očekává se, že se poměr bude měnit, ale neví se zatím jak. 

Hana Krausová navrhla zvážit změnu našich podmínek pro získání grantů na kulturu. 

Radní Švarc a Jana Solomonová uvedli, že grantová komise chystá výraznou změnu pravidel 

pro dotace v oblasti sportovní výchovy mládeže. Tajemník Vladimír Slabý seznámil komisi s 

hlavními zásadami těchto připravovaných pravidel. 

Hana Krausová požádala o opětovné zaslání letošních podmínek dotačního řízení, aby se o 

nich na příští komisi vedla diskuse. 

Martin Staněk vznesl dotaz na přechod podávání žádostí a jejich zpracování na výhradně 

elektronickou formu s tím, že v současnosti zpracování podaných žádostí zabírá úřadu desítky 

člověko-hodin a žádosti ani po podání nejsou poskytovány vzdáleným přístupem a ani v 

elektronické strojově čitelné formě. 

Jana Solomonová vysvětlila, že v danou chvíli nelze zavést podávání ve výhradně el. formě 

především kvůli tomu, že ne všichni žadatelé jsou počítačově zdatní. 

Martin Staněk to akceptoval jako argument pro zachování možnosti podání v papírové formě 

a navrhl, aby žadatelům s podáváním v el. formě pomohl úřad. 

5) Různé 

Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se uskuteční v úterý 5.11.2019 v 17 hodin v 

místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 

 

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

předsedající        ověřovatel 

 

 

 

…………………………. 

tajemník komise 


