ZÁPIS č. 2/ KSMGP RMČ
z jednání komise Rady Městské části Praha 8
pro sport, mládež a grantovou politiku (KSMGP RMČ),
které se uskutečnilo v pondělí 8.6.2020
v místnosti č. 2 Libeňského zámku
14:00-17:45
Přítomni: Jan Štorek (předesda), Vladimíra Ludková, Hana Matoušová (odešla v 17:20), Jana
Solomonová, Ondřej Buršík, Pavel Franc (přišel později), Jiří Vítek, Petr Pospěch, Aleš Rataj, Lukáš
Kost, Tomáš Bína.
Omluven: Miroslav Telecký
Jednání komise ve 14:00 zahájil její předseda Jan Štorek, který přivítal všechny zúčastněné.
1) Volba ověřovatele zápisu:
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Ondřej Buršík
-

hlasování o ověřovateli zápisu:
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ondřej Buršík.
2) Projednání žádostí o dotace z rozpočtu MČ Praha 8 v oblasti volnočasových
nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2020.
Ondřej Buršík oznámil střet zájmů v případě tří žadatelů (Junák-český skaut středisko Stopaři,
Junák-český skaut středisko 24 Sever, Junák-český skaut středisko Sfinx) a nebude v jejich
případě vyjadřovat. Komise toto vzala na vědomí.
Tajemník komise Vladimír Slabý seznámil přítomné se všemi došlými a zpracovanými
žádostmi. Informoval, že předem nebyla vyřazena ani jedna žádost. Všichni žadatelé byli
uvedeni tabulce, kterou členové komise dostali. V tabulce byly již navržené částky pro
jednotlivé žadatele, vycházející z kritérií, jak jsou uvedeny v Podmínkách.
Členové komise se poté vyjadřovali k jednotlivým žadatelům i částkám.
Komise následně po diskusi upravila navrhované částky tak, aby byla rozdělena celá částka
750.000 Kč.
-

hlasování výsledné podobě navrženého rozdělení dotací z rozpočtu MČ Praha 8 v oblasti
volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2020:
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu MČ Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních
aktivit dětí a mládeže pro rok 2020 byl přijat, vytištěn a podepsán.
3) Projednání žádostí o dotace z rozpočtu MČ Praha 8 na dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže pro rok 2020.
Tajemník komise Vladimír Slabý seznámil přítomné se všemi došlými a zpracovanými
žádostmi. Informoval, že předem nebyla vyřazena ani jedna žádost. Všichni žadatelé byli
uvedeni tabulce, kterou členové komise dostali. V tabulce byly již navržené částky pro
jednotlivé žadatele, vycházející z kritérií, jak jsou uvedeny v Podmínkách.

Členové komise se poté vyjadřovali k jednotlivým žadatelům i částkám.
Komise se shodla na vyřazení žadatelů: ActivKid (nesplňuje kritéria dané Podmínkami – nejde
o dlouhodobě organizovanou sportovní činnost), Taekwondo klub Praha (nesplňuje kritéria
dané Podmínkami – nedoloženo působení na území Prahy 8).
Komise následně po diskusi upravila navrhované částky tak, aby byla rozdělena celá částka
9.000.000 Kč.
-

hlasování výsledné podobě navrženého rozdělení dotací na dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže pro rok 2019:
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Návrh na rozdělení dotací na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok
2020 byl přijat, vytištěn a podepsán.

Předseda KSMGP: Jan Štorek

Ověřovatel zápisu: Ondřej Buršík

Zapsal: Vladimír Slabý

