
ZÁPIS č. 7/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

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

které se uskutečnilo on-line 18.5.2021 prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 16:00-17:30 

 

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

(připojil se 16:10), Lukáš Kost, Pavel Franc, Alena Maňáková 

Omluveni: Vladimíra Ludková, Petr Pospěch, Miroslav Telecký 

Tajemník komise: Vladimír Slabý 

Jednání komise v 16:00 zahájil její předseda Jan Štorek.  

1) Volba ověřovatele zápisu 

Na ověřovatele zápisu byla navržena pan Aleš Rataj. 

hlasování: 

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Aleš Rataj. 

2) Dotace v oblasti Volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže 2021 

Ondřej Buršík hned v úvodu oznámil střet zájmů – je představitelem skautů, z tohoto důvodu 

nebude zapojovat do projednávání skautských žádostí o dotace.  

Hlasování: 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Komise přijala oznámení pana Buršíka o střetu zájmů.  

 

3) Vladimír Slabý seznámil přítomné se situací v dotačním programu Volnočasové nesportovní 

aktivity dětí a mládeže 2021. V novém elektronickém systému bylo podáno celkem 27 žádostí, 

žádná žádost nebyla během formální kontroly vyřazena předem. Žádosti hodnotilo osm členů 

komise, bodovali 0-10 (10 znamenalo maximální podporu), systém automaticky spočítal u 

každé žádosti bodový průměr, který byl převeden na finanční částku. Ta byla plošně 

zaokrouhlena a snížena na nejbližší pětitisícovou hodnotu.  

Jan Štorek poté řídil projednávání všech žádostí. Nejprve komise zkontrolovala navržené 

částky a následně u některých žadatelů naopak částku zvýšila. Nakonec byla mezi 27 žadatelů 

rozdělena celá částka 750 tisíc 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 Volnočasové nesportovní aktivity dětí a 

mládeže 2021. a doporučuje je Radě MČ Praha 8 ke schválení. 

Hlasování: 

PRO: 10, 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: Aleš Rataj       Zapsal: Vladimír Slabý 


