
 

 

Zápis č. 8/2019 

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

úterý 7.1.2020 od 17:00 do 18:45, místnost č. 2 na Libeňském zámku 

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

Blahunková, Jan Štorek, Tomáš Mikulenka, Miroslav Telecký, Daniel Andel, Martin Staněk, 

Luboš Rezler, Radek Petíř 

Omluveni: Břetislav Pletnicki, Aleš Rataj, Martin Kucharik 

Tajemník: Vladimír Slabý 

 

Hosté: Jiří Vítek, místostarosta, Michal Švarc, radní 

 

Komise byla usnášení schopná.         

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.            

1) Volba ověřovatele zápisu – Daniel Andel 

- hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, ověřovatelem byl zvolen pan Daniel Andel. 

2) Podmínky pro přidělování dotací v oblasti kultury 

Hana Krausová zopakovala návrh paní Blahunkové z minulého jednání komise (nehlasovalo se 

o něm) na změnu kritérií pro hodnocení žádosti o dotaci v roce 2020 (bod 13 stávajících 

Podmínek pro poskytování dotace v oblasti kultury z rozpočtu MČ Praha 8). Základem by byl 

bodový systém a pásmové rozdělení žadatelů. Z následné diskuze vzešla tato podoba nových 

kritérií: 

1. preference celoroční činnosti vyvíjená na území Prahy 8 před jednorázovou akcí 

2. preference akcí pořádaných tradičními organizacemi z Prahy 8 

3. spolupráce s MČ Praha 8 

4. preference neziskových akcí před komerčními 

5. potřebnost (např. finanční dostupnost aktivit pro cílovou skupinu, podpora méně 

obvyklých volnočasových a kulturních aktivit, podpora organizací, které pozitivně 

reprezentují MČP8 za hranicemi naší městské části, podpora aktivit, jež umožňují 

společné využití volného času napříč generacemi, a další.) 

Zároveň komise projednala úpravu úvodního odstavce bodu 13 „Podmínek…“, kam se na závěr 

odstavce doplní věta: 

„Při posuzování žádosti bude přihlíženo zejména k níže uvedeným kritériím.“ 

- hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, změna kritérií i úprava úvodního odstavce bodu 13 

„Podmínek…“ byly přijaty. 



 

 

Návrh Usnesení: „Komise doporučuje Radě MČ Praha 8 změny zapracovat do Podmínek pro 

poskytování dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury pro rok 2020.“ 

- hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, Usnesení Komise bylo přijato. 

3) Harmonogram akcí na rok 2020  

Tajemník komise Vladimír Slabý (pověřený vedoucí OKSMPP) představil předběžný 

harmonogram akcí plánovaných na rok 2020.  

Místostarosta Jiří Vítek (radní pro kulturu) vysvětlil, kde OKSMPP hledá úspory (hlavně 

mobilní kluziště, změny v rozsahu a periodicitě vydávání časopisu Osmička), aby se i přes 

snížený rozpočet mohly uskutečnit všechny hlavní akce jako v minulosti i některé další, 

spojené s významnými výročími (75 let od konce 2. světové války, 250 let od přestavby 

Libeňského zámku do dnešní podoby). 

Dana Blahunková a Miroslav Telecký požádali o předložení přehledu kolik investoval odbor 

kultury v uplynulých letech do největších akcí pořádaných (nebo spolupořádaných) OKSMPP 

a kolik do nich plánuje investovat letos. 

 

6) Různé 

Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se uskuteční v úterý 3.3.2020 v 17 hodin v 

místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 

 

………………………….                                                  

předsedající         

 

………………………….. 

ověřující  

 

…………………………. 

tajemník komise 


