ZÁPIS č. 8/ KSMGP RMČ
z jednání Komise Rady Městské části Praha 8
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ),
které se uskutečnilo 12.12.2019 v místnosti č. 2 Libeňského zámku,17:20-18:00
Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Jiří Vítek, Petr Pospěch, Ondřej Buršík, Miroslav
Telecký
Omluveni: Vladimíra Ludková, Hana Matoušová, Pavel Franc, Jitka Márová, Aleš Rataj, Lukáš Kost
Tajemník komise: Vladimír Slabý
Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášení schopná, o ničem se nehlasovalo.
Jednání komise zahájil v 17:20 její předseda Jan Štorek, která přivítal všechny zúčastněné.
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Miroslav Telecký.
Jiří Vítek informoval přítomné členy komise o svém jednání s panem Šimralem, radním hl. m. Prahy.
Sdělil, že magistrát připravuje sjednocení podmínek dotací. Z tohoto důvodu se komise dohodla, že
s úpravou dotačních pravidel v Praze 8 se počká až s čím přijde magistrát.
Dále pan Vítek komisi informoval, že Magistrát připravuje koncepci sportu v Praze na 12 let dopředu,
a že pana Šimrala seznámil se základní koncepcí rozvoje sportu v Praze 8.
Nakonec Vítek informoval o setkání s donátory a zástupci sportovních klubů a představil teze nově
vytvářené koncepce sportu v Praze 8:
1. budování sportovní infrastruktury (příprava výstavby nové multifunkční haly pro 1000 diváků
na katastrálním území Bohnice - studii proveditelnosti připravila již minulá koalice).
2. Podpora sportovních klubů
3. Podpora neorganizované bezplatné sportovní činnosti
4. Příprava nových ploch pro rozvoj sportu (připravit změnu územního plánu v okolí Šutky, což
by umožnilo vytvoření sportovního a relaxačního prostoru).
Komise se dohodla, že odkaz na formulář (a externí web) na podávání žádostí o dotace bude na
občanovi dohledatelný a sdílený. OKSMPP zjistí legislativní a technické podmínky.
Různé

Příští jednání komise se uskuteční 16.1.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti č. 2 opět na
Libeňském zámku.
Předseda KSMGP:

Jan Štorek

Ověřovatel zápisu:

Miroslav Telecký

Zapsal:

Vladimír Slabý

