
ZÁPIS č. 6/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

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

které se uskutečnilo on-line 11.5.2021 prostřednictvím aplikace Teams 16:00-19:00 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Jana Solomonová, Ondřej Buršík, Jiří Vítek, Aleš Rataj, Tomáš 

Bína, Lukáš Kost, Pavel Franc, Alena Maňáková 

Omluveni: Vladimíra Ludková, Petr Pospěch, Hana Matoušová, Miroslav Telecký 

Tajemník komise: Vladimír Slabý 

Jednání komise v 16:00 zahájil její předseda Jan Štorek, který na úvod přivítal novou členku komise 

paní Alenu Maňákovou. Ta se všem v krátkosti představila.  

1) Volba ověřovatele zápisu 

Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Alena Maňáková. 

hlasování: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Alena Maňáková. 

2) Doplnění programu 

Program jednání měl mít jediný bod – rozdělení dotací v oblasti dlouhodobě organizované 

sportovní výchovy mládeže. Jiří Vítek požádal o doplnění o bod Výstavba házenkářské haly v 

areálu ZŠ Burešova. 

Hlasování: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Doplnění programu bylo přijato. 

 

 

3) Výstavba házenkářské haly v areálu ZŠ Burešova 

Jiří Vítek stručně seznámil přítomné s plánem a důvody výstavby házenkářské haly pro cca 

3000 diváků na pozemku MČ Praha 8, konkrétně v areálu ZŠ Burešova.  

Usnesení: Komise pověřuje místostarostu Vítka informovat Radu MČ Praha 8 o 

podpoře komise v jednání a krocích související s výstavbou házenkářské haly na 

pozemku MČP8 (ZŠ Burešova) a to tak, aby hala splňovala technické parametry 

požadované pro vyšší házenkářské soutěže, dále doporučuje, aby hala splňovala 

moderní prvky energetické soběstačnosti. 

Hlasování: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 Usnesení bylo přijato. 

 

 

4) Dotace v oblasti Dlouhodobě organizovaná sportovní výchova mládeže 

Vladimír Slabý seznámil přítomné s aktuální situací v dotačním programu Dlouhodobě 

organizovaná sportovní výchova mládeže pro rok 2021. V novém elektronickém systému bylo 

podáno celkem 58 žádostí (o jednu více než před rokem), žádná žádost nebyla během formální 

kontroly vyřazena předem. Žádosti hodnotilo devět členů komise, bodovali 0-10 (10 znamenalo 



maximální podporu), systém automaticky spočítal u každé žádosti bodový průměr, který byl 

převeden na finanční částku.  

Jan Štorek poté řídil projednávání všech žádostí. V prvním kole proběhlo zaokrouhlení 

navrhovaných částek na celé tisíce, ve druhém komise u některých žádostí částku upravila 

směrem dolů. Ve třetím kole pak komise u některých žadatelů naopak částku zvýšila. Ve 

sporných případech proběhla dílčí hlasování. Tři žadatelé byli vyřazeni pro nesplnění 

podmínek. Nakonec byla mezi 55 žadatelů rozdělena celá částka 9 mil. Kč, která byla na tento 

dotační program určena. 

Usnesení: Komise pro sport, mládež a grantovou politiku Rady MČP8 souhlasí s navrženými 

částkami pro jednotlivé žadatele v dotačním programu Podpora dlouhodobě organizované 

sportovní výchovy mládeže v roce 2021 a doporučuje je Radě MČ Praha 8 ke schválení. 

Hlasování: 

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení o rozdělení dotací v programu Dlouhodobě organizovaná sportovní výchova mládeže 

pro rok 2021 bylo přijato. 

 

Předseda KSMGP: Jan Štorek 

 

Ověřovatel zápisu: Alena Maňáková  

 

Zapsal: Vladimír Slabý 

 


