
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 2/2017 

Datum konání: 1.3.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Svatopluk Malina, Bc. Jaroslav Kočí, Jiří Ammer 

Nepřítomní:  

Omluveni:  Jaromír Hukal,  Ing. Lenka Malá, Ing. Ondřej Pokorný 

 

Hosté: Hana Moravcová 

Zapisovatelka: Mgr. Petr Měšťan 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 1.3.2017 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 

17.00 hod. a přivítal přítomné členy a paní starostku Hanu Moravcovou. 

 

 Hlavním bodem programu bylo projednání podaných žádostí o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu MČ Praha 20. Členové komise byli se všemi žádostmi s předstihem 

seznámeni, aby měli dostatek času na jejich detailní prostudování a na přípravu 

jednotlivých návrhů. Komise se na jednání podrobně zabývala jednotlivými žádostmi, 

jejich formální i obsahovou stránkou, zda jsou v souladu se Zásadami pro poskytnutí 

„individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20, schválené Radou MČ Praha 20. Po té 

přistoupila komise k diskusi a k hodnocení jednotlivých žádostí. Na závěr se usnesla 

navrhnout Radě MČ přidělení finanční podpory takto:  

 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice            486 000,-Kč 

Kickbox klub, z.s.               0,- Kč 

Martina Ptáčková      20 000,- Kč 

Josef Ptáček       10 000,- Kč 

 

Subjekt, kterému komise nenavrhla finanční podporu, nesplňuje dle jejího posouzení určitá 

ustanovení Zásad. Usnesení s návrhy bude postoupeno Radě MČ Praha 20 k dalšímu projednání.  

 

 Druhý bod -  komise se zabývala architektonickou studií Sportovního areálu. Paní starostka 

seznámila komisi s dalším vývojem. 

 

 Třetí bod -  pan Svatopluk Malina seznámil komisi s udělením grantu na umělý trávník pro SC 

Xaverov. SC Xaverov bude žádat Radu MČ Praha 20 o spoluúčast na grantu. Komise žádost 

podporuje. 

 

 Čtvrtý bod - Sokol HP žádá Radu MČ o pomoc při financování projektové dokumentace pro 

stavbu gymnastické tělocvičny. Komise žádost podporuje. 

 

 Pátý bod - paní starostka seznámila komisi s průběhem projektu pumptracku v lokalitě ulice Ve 

Žlíbku a Komárovská. Projekt bude realizován v první variantě. 

 

  

 

 

 



Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 18:30 hod. jednání komise ukončil. 

 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 

 


