
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 7/2017 

Datum konání: 4.10.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Jaromír Hukal,  

Nepřítomní: Ing. Ondřej Pokorný 

Omluveni: Ing. Lenka Malá, Svatopluk Malina 

Hosté: Hana Moravcová, Mgr. Petr Kotík, Ing. Lenka Tomsová, Ing. Jiří Trávníček 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 4.10.2017 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání 

v 17.00 hod., přivítal přítomné členy a hosty jednání pana Mgr. Petra Kotíka, pan Ing. Jiřího 

Trávníčka, v 17.30 hod. paní starostku Hanu Moravcovou, paní Ing. Lenku Tomsovou 

 

 Prvním bodem bylo projednání žádosti o individuální dotaci podané Tenisovým klubem 

Sokol Horní Počernice. Pan předseda předal slovo pozvanému předsedovi TK Sokol 

Horní Počernice, Ing. Jiřímu Trávníčkovi, aby přiblížil činnost tenisového klubu a 

zodpověděl dotazy členů komise k položkám v žádosti. Po projednání poděkoval pan 

předseda Ing. Trávníčkovi za účast a host poté z jednání komise odešel.  Komise na 

základě následného projednání doporučuje Radě MČ Praha 20 poskytnout dotaci pouze 

částečně a to ve výši 195.000,- Kč. Odůvodnění: v rozpočtu žádosti jsou uvedeny 

materiálové náklady týkající se rekonstrukce a oprav sportoviště – což jsou dle názoru 

komise investiční výdaje (zhodnocení majetku) a nelze na ně poskytnout prostředky 

z dotace. Komise doporučuje poskytnout dotaci na uvedené nemateriálové náklady 

v požadované výši. Klub působí dlouhodobě na území MČ Praha 20, kde organizuje 

sportovní soutěžní aktivity všech věkových kategorií, podporuje celoroční sportovní 

činnost a pořádá příměstské tábory s výukou tenisu, čímž také přispívá k podpoře 

sportování také dětí a mládeže neorganizovaných v tenisovém klubu i o prázdninách. 

 

 V 17.30 hod. přivítal pan předseda paní starostku Hanu Moravcovou a Ing. Tomsovou.  

 

Paní starostka informovala: 

 

 otevření pumptracku v lokalitě ulice Ve Žlíbku a Komárovská. Připravuje se 

projektová dokumentace na realizaci většího pumtracku. Dále paní starostka 

informovala: 

 u ulice v Lukách probíhá stavební řízení na výstavbu hřiště  

 městské části obdržely účelovou dotaci, MČ Praha 20 ve výši 600.000,- Kč na 

vybavení fit parku. V usnesení zastupitelstva hl.m.Prahy je vymezeno na jaké prvky a 

v jaké lokalitě musí být peníze využity. Jsou vytipována dvě místa k realizaci fit parku 

(hřiště Ratibořická a hřiště Bártlova). Ing. Tomsová informovala o detailech 

sportovních prvků 

 MČ obdržela od hl. m. Prahy návrh na podání žádosti na investiční účelovou dotaci na 

odstranění, havárii či rekonstrukci veřejně přístupných sportovišť. Byly vytipovány 

plochy v Horních Počernicích vyžadující rekonstrukci. Paní starostka vyzvala komisi, 



zda by mohla navrhnout další sportoviště a volné plochy, které je nutné upravit či 

opravit a navrhnout nové plochy, kde sportoviště a volné plochy ještě chybí. Komise 

projedná na dalším jednání 

 pro bližší informace ke zpracování koncepce sportu v Horních Počernicích plánuje 

komise pozvat na jednání pana Mgr. Jakuba Popelku, Ph.D., Lokal Sport 

 k vizi sportovního areálu u ulice Ve Žlíbku - paní starostka sdělila, že se v  současné 

době jedná o pozemcích v této lokalitě 

 Tělocvična Jívanská - v současné době probíhá správní řízení ve věci stavebního 

povolení 

 

  Pan předseda přivítal dalšího hosta Mgr. Petra Kotíka z Kosagymu, jehož klub se bude 

účastnit akce „Počernice v pohybu“ a předal slovo koordinátorce Ing. Tomsové. V diskusi 

finálně upraven harmonogram akce a organizační záležitosti. Pan předseda poděkoval paní 

starostce za informace a dalším hostům za účast, následně z jednání komise odešli.  

 

 Dalším bodem programu bylo projednání žádostí o individuální dotace v oblasti sportu: 

 

 žadatel: Petra Molkupová, účel dotace: Nákup na vybavení králičí hop 

 

Komise nedoporučuje radě MČ Praha 20 vyhovět této žádosti.  

Odůvodnění: komise neshledává význam podpory a přínosu širší veřejnosti v oblasti 

sportu i volného času. 

 

 žadatel: Basketbal Sokol Horní Počernice, účel dotace: podpora sportovních aktivit 

s dlouhodobou organizovanou sportovní činností mládeže a dospělých 

 

Komise doporučuje radě MČ Praha 20 vyhovět této žádosti a v plné výši 50.000,- Kč. 

Odůvodnění: požadovaná částka bude využita na nájem sportovních prostor. Dotace je 

žádána na podporu mládežnické činnosti, v tomto komise spatřuje velký význam – 

podpora rozvoje zdravého soutěžení, navazování a upevňování týmové práce,  podpoře 

soutěživosti, chuti sportovat. 

  

 žadatel: Kickbox klub, účel dotace: zajištění celoročního provozu tělocvičny bojových 

sportů 

 

Komise doporučuje radě MČ Praha 20 vyhovět této žádosti a to ve výši 120.000,- Kč 

na celoroční pronájem části tělocvičny.  

Odůvodnění: Poskytnutí dotace umožní celkové zkvalitnění sportovní výuky a zlepší 

finanční dostupnost pro širší okruh sportovních zájemců ze všech příjmových skupin 

místních obyvatel 

 

 

 

 

 



 žadatel: Adéla Soukupová, účel dotace: Dotace na MS v aerobiku 

 

Komise doporučuje radě MČ Praha 20 vyhovět této žádosti a to ve výši 7.000,- Kč. 

Odůvodnění: Z toho na úhradu startovného, dresů včetně jejich zdobení, bot na 

aerobik. Ostatní položky k požadované dotaci uvedené v žádosti nejsou dle komise 

v souladu se zásadami a nelze žádat o dotaci: cestovné mimo městskou část, sportovní 

prohlídka, oddílové příspěvky. 

 

Pan předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 19:15 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


