
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 4/2017 

Datum konání: 26.4.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Nepřítomní:  

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

 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 26.4.2017 v 

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

17.00 hod.,  přivítal přítomné členy a hosta jednání, paní Anežku Havránkovou, vedoucí 

Junáka – Českého skautu, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. 

 

 Hlavním bodem programu bylo projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2017, kterou podal Junák – Český skaut, středisko Oheň 

Horní Počernice, z.s. Členové komise byli se žádostí s předstihem seznámeni. Při jednání 

komise dne 5.4.2017 se její členové shodli, že obsah žádosti je obsáhlý a některé uvedené 

položky v popisu žádosti a v rozpočtu by bylo vhodné se žadatelem projednat a upřesnit, 

aby výsledné posouzení žádosti a doporučení Radě MČ Praha 20 bylo objektivní a splnilo 

účel. Komise proto využila ustanovení článku V. Podmínky poskytnutí dotace, Zásad pro 

poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2017 a pozvala k veřejnému 

slyšení zástupce střediska Oheň Horní Počernice, z.s., paní Anežku Havránkovou. Obsah 

žádosti byl s hostem detailně projednán. Na základě toho komise doporučuje vyhovět 

žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci 

ve výši 109.500,- Kč. 

Odůvodnění: Hlavním přínosem projektu je dle komise aktivní zapojení dětí a mládeže do 

činností a akcí Junáka (např. výlety, sportovní, vzdělávací, kulturní akce atd.) mimo jiné 

také jako prevence proti sociálně patologickým jevům a podpora environmentální 

výchovy.  

 

Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 18:20 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


