
ZÁPIS č. 2/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ), 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 28. února 2019 

v místnosti č. 2 Libeňského zámku  

17:00-18:00 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny (přiložena jako příloha) 

 

 

Jednání komise v 17:00 zahájila její předsedkyně Jana Solomonová, která přivítala všechny 

zúčastněné.  

 

Přítomným se představil nový tajemník komise pan Vladimír Slabý 

 

 

1) Volba ověřovatele zápisu: 

Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Jan Štorek 

- hlasování o ověřovateli zápisu: 

PRO: 10 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Štorek 

 

2) Úprava Podmínek pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu MČ Praha 8 na podporu 

aktivit v oblasti sportu dospělých a dorostu pro rok 2019, navrhované rozdělování 

částek mezi jednotlivé žadatele v poměru: 50 % počet členů organizace, na něž je 

projekt zacílen, 40 % potřebnost projektu, 10 % spolupráce s MČ Praha 8. 

Hlasování o úpravě Podmínek: 

PRO: 11 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Úprava byla přijata. 

 

3) Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu MČ Praha 8 na podporu aktivit 

v oblasti sportu dospělých a dorostu pro rok 2019 v úpravě schválené v bodě 2). 

Hlasování o Podmínkách: 

PRO: 11 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Podmínky byly přijaty. 

 

4) Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu MČ Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2019, navrhované rozdělování 

částek mezi jednotlivé žadatele v poměru: 50 % počet členů organizace, na něž je 

projekt zacílen, 40 % potřebnost projektu, 10 % spolupráce s MČ Praha 8. 



Hlasování o Podmínkách: 

PRO: 11 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Podmínky byly přijaty. 

 

5) Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu MČ Praha 8 v oblasti 

volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2019, navrhované 

rozdělování částek mezi jednotlivé žadatele v poměru: 50 % dle velikosti cílové 

skupiny, 40 % potřebnost, 10 % spolupráce s MČ Praha 8 

Hlasování o Podmínkách: 

PRO: 11 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Podmínky byly přijaty. 

 

6) Harmonogram pro činnost KSMGP a procesování grantů v roce 2019: 

6.3. – od 18 h setkání s potenciálními žadateli o granty v tzv. Bílém domě  

13.3. – zasedání ZMČ, na kterém bude schvalován rozpočet 

20.3. – zasedání RMČ, na kterém budou schváleny a vyhlášeny Podmínky pro letošní 

grantová řízení 

21.3. – zveřejnění Podmínek pro letošní grantová řízení na webových stránkách 

www.praha8.cz a úřední desce 

21.3.- 30.4. – lhůta pro podávání žádostí o granty 

16.5. – projednání grantů v KSMGP 

22.5. – zasedání RMČ, na kterém budou projednávány návrhy na rozdělení finančních 

částek v rámci grantových řízení (budou schvalovány granty do 50 000 Kč) 

12.6. - zasedání ZMČ, na kterém budou schvalovány návrhy z předchozí RMČ na 

rozdělení finančních částek (nad 50 000 Kč) v rámci grantových řízení  

 

7) Jana Solomonová pozvala na vyhlášení nejlepších sportovců Prahy 8, které se bude 

konat 14.3.2019 v KD Krakov od 17 hodin. 

 

8) Další jednání KSMGP: 

11. 4. od 17 h. v zasedací místnosti č. 2 na Libeňském zámku (především prezentace 

nových grantových podmínek pro další roky, p. Pospěch) 

16. 5. od 15 h. v zasedací místnosti č. 2 na Libeňském zámku – projednávání grantů 

pro jednotlivé žadatele, účast nutná!  

 

 

 

Zapsal:                Vladimír Slabý 

 

 

Předsedkyně KSMGP:  Jana Solomonová 

 

 

Ověřovatel zápisu:              Jan Štorek 

http://www.praha8.cz/

