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Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 3/2015 

Datum konání: 16.03.2015 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Svatopluk Malina, Jaromír Hukal, Ing. Lenka 

Malá 

Nepřítomní:  

Omluveni: Bc. Jaroslav Kočí, Ing. Vladimír Ptáček, Ing. Ondřej Pokorný 

Hosté:  

Zapisovatelka: Bc. Štěpánka Konejlová 
 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 16.3.2015 v budově 

Úřadu MČ Praha, Jívanská 635. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 17.00 hod. a 

přivítal přítomné členy. 

 

 GRANTY 2015 

Hlavním bodem programu bylo projednání podaných žádostí o granty v roce 2015 v oblasti 

sportu a tělovýchovy, jejich kontrola, zhodnocení a dále vytvoření návrhu komise pro jednání 

rady MČ Praha 20 na přidělení grantů jednotlivým žadatelům.  

Komise byla informována o schválených finančních prostředcích, ze kterých je možné čerpat 

v roce 2015 v uvedené oblasti. Pro oblast sportu je z prostředků VHP pro nestátní neziskové 

organizace působící dlouhodobě na území hl. m. Prahy určena částka ve výši 580.400,- Kč. 

Finanční prostředky z další oblasti, VHP sport, jsou k dispozici v celkové částce ve výši 

420.500,- Kč.  

Všichni členové komise byli seznámeni se všemi podanými žádostmi s předstihem, aby je 

mohli detailně prostudovat a připravit případné návrhy na jednání. Komise se na jednání 

podrobně zabývala jednotlivými žádostmi, jejich formální i obsahovou stránkou.  

Poté přistoupila komise k diskusi k jednotlivým návrhům. Komise se usnesla, u níže 

uvedených žadatelů navrhnout radě MČ rozdělení veškerých finančních prostředků, takto:  

 

1. GRANTY 2015 - přehled navržených finančních prostředků pro jednání rady MČ 

Praha 20 z oblasti VHP pro nestátní neziskové organizace působící dlouhodobě  

na území hl. m. Prahy: 

 

1 Tělovýchovná jednota SOKOL Horní Počernice     300 400,00    

2 Občanské sdružení SC XAVEROV Horní Počernice     280 000,00    

celkem navrženo   580 400,00    

GRANTY 2015 - návrh Komise sportu  
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2. GRANTY 2015 - přehled navržených finančních prostředků pro jednání rady MČ 

Praha 20 z oblasti VHP sport: 

 

 

 
 

 

1 Senior fitnes občanské sdružení 26 000,00

2
Český rybářský svaz, Mistní organizace Horní 

Počernice
8 000,00

3 Tělovýchovná jednota SOKOL Horní Počernice 30 000,00

4
Jachklub Toušeň -sportovní klub žadatelů Občanů 

Horních Počernic
20 000,00

5 BikeRanch Team, o.s. 57 500,00

6
Josef Ptáček (žádá zák. zástupce pro nezl. dceru 

Martinu)
30 000,00

7 Anna Češpivová 20 000,00

8 Daria Češpivová 10 000,00

9 Adam Brízgala 25 000,00

10 Petr Bursa 3 000,00

11 Občanské sdružení SC XAVEROV Horní Počernice 40 000,00

12 Kristínka, z.s. 0,00

13 Koudela Dominik 10 000,00

14
K Klub  - Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická 

1700, Praha 9
0,00

15 Mgr. Jaroslava Mertlová roz. Geyerová 45 000,00

16 Roman Zajíc 0,00

17
Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko

"OHEŇ"
52 000,00

18 Martina Dvořáková 22 000,00

19 Ing. Lenka Malá 22 000,00

20 A Pavlína Římalová Aksamitová 0,00

20 B Pavlína Římalová Aksamitová 0,00

celkem navrženo 420 500,00

GRANTY 2015 - návrh Komise sportu
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U žadatelů, kterým nebyl navržen grant v požadované výši, se komise jednomyslně usnesla, 

že v bodu žádosti Rozpočet projektu – ekonomická rozvaha uváděli někteří žadatelé náklady, 

které se netýkají přímo sportovní akce. Např. vybavení tělocvičny, kterou si pronajímají, 

pomůcky do bazénu, úhrada zdravotnického kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí.  

Komise se usnesla na návrhu, aby v příštím roce, v rámci nového grantového řízení, byli 

pozváni Ti žadatelé, resp. ty organizace (jejich zástupci), které budou žádat o částku převyšující 

100.000,- Kč, aby komisi předložili detailní vyúčtování skutečných nákladů a zodpověděli 

konkrétní dotazy komise k tomuto bodu. Ze zkušeností se jedná o spolky s velkým počtem členů 

a širokou základnou, u kterých nejsou uvedeny detailní údaje hospodaření. Získané informace 

využije komise při posuzování žádostí a návrhu na přidělení finančních prostředků. U žadatelů, 

fyzických osob, nebo jednorázových akcí spolků, jsou detaily nákladů uvedeny v žádostech 

k určité akci.  

 

 Posilovací prvky 

Pan předseda předal členům komise nabídku na venkovní fitness stroje, kterou obdržel od 

paní starostky, nabídka je cenově zvýhodněná. Požádal, aby navrhli do příštího jednání komise 4 

nejvhodnější prvky, které by se mohly případně nakoupit a umístit např. v blízkosti dětského 

hřiště apod. Jsou vhodné pro mládež, dospělé i seniory. 

 

 Závěr 

Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 19:30 hod. jednání komise ukončil. 

 

 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky.  

 

 

 

       Mgr. Petr Měšťan 

       předseda komise v.r. 

 

 

 

 


