
ZÁPIS č. 1/ KSMGP RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8  

pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ), 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 31. ledna 2019 

v místnosti č. 2 Libeňského zámku  
16:00 – 17:40 

 
 

Přítomni dle prezenční listiny (přiložena jako příloha) 
 
Jednání komise v 16:00 zahájila její předsedkyně Jana Solomonová, která přivítala všechny 
zúčastněné. 
 
 
1) Schválení programu 
 
V úvodu jednání předsedkyně navrhla, aby byl odhlasován program v následujícím znění: 
 
 
1. Informace                         
                                                 
                           - seznámení členů Komise 

 
                           - schválení programu jednání 
 
                           - úvodní informace, volba místopředsedy Komise a hlasování per rollam 

 
                           - informace o rozdělení grantů v minulých letech 
 
                           - návrh podmínek pro grantová řízení na rok 2019 
 
                           - anketa Sportovec roku 2018 -informace: 

https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-
roku-2018.html 

 
- host: pan Tomáš Kusý (SK Joudrs Praha)– představení Mistrovství 

světa v softballu mužů 2019 
 
2. Diskuse  
   
 
- hlasování o schválení programu jednání KSMGP: 
PRO: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 

https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html
https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html


2) Volba ověřovatele zápisu a místopředsedy KSMGP: 
 
Na ověřovatele zápisu byl navržen Jiří Vítek 
- hlasování o ověřovateli zápisu: 
PRO: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Vítek 
 
 
Na místopředsedu KSMGP byl navržen Petr Pospěch 
- hlasování o místopředsedovi: 
PRO: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Místopředsedou KSMGP byl zvolen Petr Pospěch 
 
 
3) Seznámení s Jednacím řádem komisí RMČ: 
 
Jana Solomonová 
Všem přítomným členům KSMGP připomněla Jednací řád komisí RMČ, zejména pak čl. 3 
bod 1, ve kterém nastává oproti minulým letům změna, a to: „Komise je způsobilá se usnášet, 
jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech 
svých členů.“ 
 
Dále poukázala na možnost hlasování per rollam, které by mohlo být používáno v případě 
nutnosti (např. rychlého odhlasování návrhu mimo řádný termín jednání KSMGP) 
- hlasování o možnosti hlasovat per rollam: 
PRO: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Členové KSMGP přijali usnesení, že může být napříště hlasováno i per rollam. 
 
 
4) Informace o rozdílení grantů v minulých letech: 
 
Jana Solomonová 
Oznámila přítomným členům KKVČ, že seznamy poskytovaných grantů RMČ resp. ZMČ 
jsou veřejně přístupné na webových stránkách: https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html 
Jsou zde zveřejněny seznamy z let 2009-2018 (volnočasové granty) resp. 2014-2018 
(sportovní granty) 
 
Dále sdělila, že KSMGP v roce projednávala následující grantová řízení: 
Sport dětí a mládeže 
Sport dospělých a dorostu 
Volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže 

https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html


Granty v oblasti kultury řešila od roku 2018 Komise pro kulturu a volný čas 
 
Dále upozornila, že pro letošní rok není částka určená pro granty dosud známa. 
 
Přiblížila harmonogram pro činnost KSMGP a procesování grantů v roce 2019 je následující: 
13.3. – zasedání ZMČ, na kterém bude schvalován rozpočet 
20.3. – zasedání RMČ, na kterém budou schváleny a vyhlášeny Podmínky pro letošní 
grantová řízení 
21.3. – zveřejnění Podmínek pro letošní grantová řízení na webových stránkách 
www.praha8.cz a úřední desce 
21.3.- 30.4. – lhůta pro podávání žádostí o granty 
květen – projednání grantů v KSMGP 
22.5. – zasedání RMČ, na kterém budou projednávány návrhy na rozdělení finančních částek 
v rámci grantových řízení (budou schvalovány granty do 50 000 Kč) 
12.6. - zasedání ZMČ, na kterém budou schvalovány návrhy z předchozí RMČ na rozdělení 
finančních částek (nad 50 000 Kč) v rámci grantových řízení  
 
Jiří Vítek 
Sdělil, že připravuje, společně s Petrem Pospěchem, návrh nové koncepce podmínek pro 
grantová řízení. Tato nová koncepce/metodika by měla být používána již od roku 2020. 
V současné době probíhá analýza dat (částky rozdělované v minulých letech, analýza členské 
základny jednotlivých žadatelů o granty apod.). 
Tato připravovaná koncepce by měla více motivovat malé nebo začínající kluby a spolky, aby 
byly schopny žádat o granty a nastartovaly tak svůj růst. Samozřejmě, že tato připravovaná 
koncepce nemá nějakým způsobem omezovat velké kluby, které jsou schopny dosáhnout i na 
dotace z MHMP a MŠMT. 
 
Petr Pospěch 
Doplnil, že nová koncepce počítá s rozdělením klubů a spolků do 3 kategorií dle počtu 
členské základny, výkonnosti, objemu grantů čerpaných v uplynulých letech atd. 
V tomto ohledu také plánují setkání se všemi kluby a spolky působícími v Praze 8. 
 
 
5) Anketa Sportovec Prahy 8 roku 2018 
 
 
Jana Solomonová 
Informovala přítomné členy KSMGP o právě probíhajícím hlasování v anketě Sportovec roku 
2018, které najdou na: https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-
2018.html . Jedná se o již 3. ročník této ankety, jejíž slavnostní vyhlášení se uskuteční 
v březnu v Kulturním domě Krakov, kam budou členové KSMGP samozřejmě pozváni. 
 
 
6) Vystoupení hosta – Tomáš Kusý (předseda Softballový klub Joudrs Praha) 
 
Tomáš Kusý  
Ve své prezentaci představil Mistrovství světa v softballu mužů, které se uskuteční v termínu 
13.-23.6. 2018 a jehož hostitelem bude i SK Joudrs Praha se svým areálem (Svoboda park 
v Bohnicích v Dolákově ulici). 
 

http://www.praha8.cz/
https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html
https://www.praha8.cz/Hlasovani-v-ankete-Sportovec-Prahy-8-roku-2018.html


Ve své prezentaci představil úspěšný softballový klub Joudrs Praha, jehož týmy získávají 
úspěchy na evropské i světové úrovni a již v minulosti spolupořádal ve svém bohnickém 
areálu významné mezinárodní sportovní akce.  
Představil náklady spojené s pořádáním akce + výhody, která tato významná akce přinese MČ 
Praha 8 a jejím obyvatelům. 
V závěru požádal přítomné členy o podporu této akce a finanční podporu ve výši 500 000 Kč, 
což představuje cca 3% rozpočtu této akce. 
 
Jana Solomonová 
Navrhla hlasovat o usnesení ve znění: 
 
KSMGP doporučuje RMČ podpořit Mistrovství světa v softballu mužů 2019 částkou 500 000 
Kč s ohledem na své rozpočtové možnosti. Jedná se o významnou mezinárodní akci, která 
prezentuje MČ Praha 8 v oblasti sportu. 
 
- hlasování o finanční podpoře 
PRO: 6 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 2 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
7) Úkoly 
 
 

- Příští setkání KSMGP proběhne ve čtvrtek 28. února od 17:00 v zasedací místnosti č. 
2 na Libeňském zámku. 
 

 
 

 
 
Zapsal:                Libor Kálmán 
 
 
 
Předsedkyně KSMGP:  Jana Solomonová 

 
 

 
Ověřovatel zápisu:              Jiří Vítek 


