
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 4/2018 

Datum konání: 30.5.2018 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina, Mgr. Jiří Ammer, Jaromír Hukal, Mgr. Petr Kotík, 

Svatopluk Malina, Ing. Lenka Malá, Michal Douša, Bc. Jaroslav Kočí 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Ing. Lenka Tomsová 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 30.5.2018 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Pan předseda zahájil jednání v 17.00 hod. 

 

 Na úvod jednání seznámila Ing. Tomsová komisi s návrhy Akčního plánu Strategického 

plánu rozvoje MČ Praha 20 na období 2018-2020, který byl také projednán na Veřejném 

fóru dne 29.5.2018 s občany na Chvalském zámku. Komisi požádala o návrhy a doplnění 

Akčního plánu.  
 

 Hlavním bodem programu bylo projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2018: 

 

1. BikeRanch Team,  

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (zimní cyklo- 

dresy a cyklo-bundy) a nemateriálové náklady (servis kol, nájem tělocvičny, atd.) a na 

startovné A týmu. Komise nedoporučuje poskytnout dotaci na položku osobní náklady 

(odměna trenérů), zde by měl žadatel zajistit příjmy z jiných zdrojů než z požadované 

dotace.    

Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 154.000,- Kč. 

 

 

2. Jachtklub Toušeň 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (oblečení a 

výstroj), nemateriálové náklady (startovné, doprava, údržba). Komise nedoporučuje 

poskytnout dotaci na položku osobní náklady (trenérské zajištění), zde by měl žadatel 

zajistit příjmy z jiných zdrojů než z požadované dotace.    

Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč. 

 

 

3. TJ Sokol Horní Počernice 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na nemateriálové náklady (nájmy 

sportovišť, náklady spojené se soustředěním, sportovními soutěžemi) a jiné náklady 

(údržba a oprava sportovišť, spotřeba energií). Komise nedoporučuje poskytnout 

dotaci na položku osobní náklady (trenérské zajištění), zde by měl žadatel zajistit 

příjmy z jiných zdrojů než z požadované dotace.    

Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 700.000,- Kč. 



4. Senior fitnes 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (kancelářské 

potřeby) a nemateriálové náklady (nájmy sportovišť-bazén, tělocvična, energie) – 

vyjma nákladů odměn cvičitelek, kde by měl žadatel zajistit příjmy z jiných zdrojů než 

z požadované dotace. 

Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 26.000,- Kč. 

 

5. Kickbox klub 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na osobní náklady – zajištění trenérů 

na DPP letního příměstského sportovního tábora, dále na materiálové náklady (ceny 

do soutěží), nemateriálové náklady (pronájmy sportovních zařízení) – z této položky 

komise navrhuje neposkytnout dotaci na náklady spojené s celodenním stravováním 

účastníků tábora.  

Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 30.000,- Kč. 

 

6. Basketbal Sokol Horní Počernice 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (hrací a 

tréninkové potřeby), nemateriálové náklady (nájmy sportovišť, startovné, rozhodčí) a 

jiné náklady (soustředění).  Komise nedoporučuje poskytnout dotaci na položku 

osobní náklady (odměna trenérů), zde by měl žadatel zajistit příjmy z jiných zdrojů 

než z požadované dotace.    

Odůvodnění: Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální 

dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 

180.000,- Kč. 

 

 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18:00 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 

 


