
ZÁPIS č. 4/ KSMGP RMČ 

z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

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

které se uskutečnilo on-line 26.1.2021 prostřednictvím aplikace Teams 16:00-17:00 

 

Přítomni: Jan Štorek (předseda), Hana Matoušová, Jana Solomonová, Ondřej Buršík, Pavel Franc 

(připojil se později), Jiří Vítek, Petr Pospěch, Aleš Rataj (připojil se později), Tomáš Bína, Lukáš 

Kost, Miroslav Telecký. 

Omluvena: Vladimíra Ludková 

Host: Tomáš Kusý 

Jednání komise v 16:00 zahájil její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.  

1) Schválení programu, přítomnost hosta a volba ověřovatele zápisu: 

Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Jana Solomonová. 

hlasování: 

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Jana Solomonová a jako host schválen Tomáš Kusý. 

2) Informace o výsledcích průzkumu mezi sportovními organizacemi Prahy 8 

Host jednání Tomáš Kusý seznámil přítomné s výsledky dotazníkového šetření a následného 

setkávání se sportovními organizacemi v Praze 8. Jednání se účastnil ještě vedoucí OKSMPP 

Vladimír Slabý a některých i předseda komise Jan Štorek. Do průzkumu se zapojilo celkem 48 

sportovních organizací. Co nejvíce kluby trápí: 

a) Finance (zachování výše dotací alespoň na loňské úrovni); 

b) sportování v zimě (nedostatek hal, tělocvičen – problémy se školními tělocvičnami, 

nevhodné časy); 

c) nedostatečná propagace ze strany MČ Praha 8 (Osmička, web, Facebook…) 

Členové komise byli požádáni, aby se podle svých možností zapojili do pomoci jednotlivým 

klubům (seznam, co které kluby potřebují, je součástí vyhodnocení dotazníku, který byl členům 

komise zaslán e-mailem).  

Jiří Vítek zdůraznil důležitost sondy.  

a) Prioritou jsou dotace, ale výše financí je nejistá (utlumování hazardu, přerozdělování peněz 

magistrátem).  

b) Školy reagují stylem „kdo dá víc, cvičí“. Plán dohodnout s řediteli škol vytvoření 

„kreditního systému“ – kluby by ve školních tělocvičnách čerpaly přednostní hodiny. Haly – 

před cílem je vybudování nafukovací haly na Mazurské (70 % nákladů hradí Národní sportovní 

agentura). Další hala by mohla stát u ZŠ Burešova (velké poděkování řediteli Mlejneckému za 

přístup k jednání), financování je pravděpodobné z dotací a z fondu jednání s investory. ZŠ 

Ústavní má sice velký areál, ale špatnou dostupnost těžké techniky, plán na vybudování haly 

padl.  

c) byla zřízena e-mailová adresa sport@praha8.cz, na který budou moci kluby zasílat své 

náměty, články, fotografie ke zveřejnění. Koordinátorkou bude asistentka pana Vítka. 

3) Dotace na rok 2021 

Vladimír Slabý seznámil komisi se stavem přechodu na elektronický systém podávání a 

zpracování žádostí o dotace. Upozornil, že v průběhu dvou týdnů budou mít členové komise 

umožněn dálkový přístup k testovacím žádostem, aby vyzkoušeli a opřipomínkovali jejich 

dálkové hodnocení. 
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Jiří Vítek navrhnul, aby během 10 dnů (do 7.2.2021) zaslali všichni členové své připomínky ke 

stávajícím podmínkám tajemníkovi komise panu Slabému, který je do podmínek zapracuje. On 

sám bude navrhovat úpravu procentního podílu částky podle členské základny, zastropování 

částky na jednoho člena, začlenění povinnosti příjemce dotace udělat alespoň jednu akci pro 

MČ. 

4) Situace kolem kluzišť 

Jiří Vítek informoval přítomné o plánu vyhlásit na přelomu března a dubna výběrové řízení na 

dlouhodobý (3 roky) pronájem kluzišť. Do pronájmu půjdou všechny tři kluziště, které musí 

být provozovány na území Prahy 8. V podmínkách, které budou vycházet z podmínek 

pronájmu vyhlášených na sezónu 2020-21 by mělo dojít k úpravám. Např. místo kauce bude 

naopak pobídka (zaplacení nákladů na elektřinu), aby mohly školy v dopoledních hodinách 

bruslit zdarma.  

Členové komise byly vyzváni, aby do 7.2.2021 zaslali připomínky a návrhy na úpravu 

podmínek pronájmu kluzišť panu Slabému, který je zapracuje a prokonzultuje s právním 

oddělením. 

 

Předseda KSMGP: Jan Štorek 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Solomonová  

 

Zapsal: Vladimír Slabý 

 


