
 

 

Zápis č. 7/2019 

Ze 7.  zasedání Komise pro kulturu a volný čas RMČ Praha 8 

úterý 3.12.2019 od 17:00 do 18:15, místnost č. 2 na Libeňském zámku 

Přítomni: Hana Krausová (předsedkyně), Dana Blahunková, Jan Štorek, Tomáš Mikulenka, 

Daniel Anděl, Martin Staněk (odešel v 17:30), Luboš Rezler, Aleš Rataj,  

Omluveni: Jana Solomonová, Vladislava Vojtíšková, Břetislav Pletnicki, Martin Kucharik, 

Miroslav Telecký, Radek Petíř 

Tajemník: Vladimír Slabý 

Hosté: Michal Švarc, radní pro kulturu, Jiří Vítek, místostarosta  

 

Komise nebyla usnášení schopná. Vzhledem k této skutečnosti se nehlasovalo o žádném z 

bodů, které byly na programu jednání.           

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Hana Krausová.  

1) Podmínky pro přidělovíní dotací v oblasti kultury 

Paní Dana Blahunková navrhla změnu dílčích kritérií. Základem by byl bodový systém a 

pásmové rozdělení žadatelů. Nová podkritéria seřazená podle jejich „váhy“: 

1. celoroční činnost vyvíjená na území Prahy 8 

2. jednorázové akce pořádané organizací z Prahy 8 

3. spolupráce s MČ Praha 8 

4. neziskové akce (ne komerční) 

5. potřebnost (byla by na posouzení a rozhodnutí komise) 

Po následující diskuzi bylo dohodnuto, že se komise k tématu vrátí na svém dalším zasedání. 

2) Informace o rozpočtu na rok 2020 

Radní Michal Švarc oznámil, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 má odbor kultury o 10 % 

nižší částku, než měl na rok 2019. 

3) Plán akcí na rok 2020  

Tajemník komise a Vladimír Slabý (pověřený vedoucí OKSMPP) předložil předběžný 

harmonogram akcí na rok 2020 i s předpokládanou finanční náročností jednotlivých akcí. 

Výsledná podoba akcí se bude odvíjet od finální podoby rozpočtu. 

5) Divadlo Karla Hackera 

Místostarosta Jiří Vítek oznámil, že vedení radnice rozhodlo nepronajmout na 10 let celé 

Divadlo Karla Hackera Vyšší odborné škole herecké, s.r.o. Škole budou nabídnuty jiné 

prostory ve vlastnictví Prahy 8. 

 



 

 

6) Různé 

Místostarosta Jiří Vítek oznámil, že od 11.12.2019 přejde kultura do jeho gescí. 

Příští jednání Komise pro kulturu a volný čas se uskuteční v úterý 7.1.2020 v 17 hodin v 

místnosti č. 2 na Libeňském zámku. 

 

 

………………………….                                                  

předsedající         

 

………………………….. 

ověřující  

 

…………………………. 

tajemník komise 


