ZÁPIS č. 9/ KSMGP RMČ
z jednání Komise Rady Městské části Praha 8
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ),
které se uskutečnilo 16.1.2020 v místnosti č. 2 Libeňského zámku,17:20-18:00

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Jiří Vítek, Petr Pospěch, Ondřej Buršík, Aleš
Rataj, Lukáš Kost
Omluveni: Vladimíra Ludková, Hana Matoušová, Pavel Franc, Miroslav Telecký, Jitka Márová
Tajemník komise: Vladimír Slabý
Jednání komise zahájil v 17:20 její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.
1. Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Ondřej Buršík.
Hlasování: 7-0-0.
Ověřovatelem byl zvolen Ondřej Buršík.
2. Podmínky pro přidělování dotací na sport a volný čas
Komise se po diskusi dohodla vrátit se k Podmínkám na dalším jednání. Tajemník komise
rozešle všem členům komise Podmínky platné v r. 2019. Členové komise do 24.1.2020 zašlou
e-mailem předsedovi komise Janu Štorkovi a tajemníku komise připomínky tak, aby byly
viditelné všem (ne ve slepé kopii) a všichni se s nimi mohli seznámit a reagovat na ně.
3. Anketa Nejlepší sportovec roku Prahy 8
Vladimír Slabý informoval o situaci kolem ankety Nejlepší sportovec roku Prahy 8 za rok
2019 – i přes prodloužený termín uzávěrky, mailové a telefonické připomínky se sotva naplnil
minimální počet 3 nominanti na kategorii.
V diskusi se probíraly možnosti jak anketu vylepšit a zatraktivnit pro kluby a spolky, z čehož
vyplynulo:
Nominační období se posune do konce března. Hlasovat nebude veřejnost prostřednictvím
internetu, ale v polovině dubna Komise pro sport, mládež a grantovou politiku MČ Praha 8.
Slavnostní vyhlášení proběhne na přelomu května a června v rámci některé z velkých a
veřejností hojně navštěvovaných akcí pod širým nebem. Do budoucna zvážit a vyřešit finanční
odměny nejlepším sportovcům. Na některém z jarních zasedání celkově posoudit a upravit
Podmínky pro anketu Nejlepší sportovec Prahy 8.
Hlasování: 7-0-0. Navrhované změny v anketě byly přijaty.
4. Různé
Příští jednání komise se uskuteční 13.2.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti č. 2 opět na
Libeňském zámku.

Předseda KSMGP:

Jan Štorek

Ověřovatel zápisu:

Ondřej Buršík
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Vladimír Slabý

