
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 2/2018 

Datum konání: 4.4.2018 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Mgr. Bc. Martin Březina, Mgr. Jiří Ammer,  

Jaromír Hukal, Ing. Lenka Malá, Michal Douša, Mgr. Petr Kotík, Bc. Jaroslav Kočí, 

Svatopluk Malina 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté:   

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 4.4.2018 v 

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

  
 

 Hlavním bodem programu bylo projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2018: 

 

1. SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 

Odůvodnění: dle komise umožní poskytnutí dotace rozvoj dalšího sportu v Horních 

Počernicích, fotbalu, který umožňuje rozvoj dětí a mládeže. A zároveň zlepší finanční 

dostupnost pro širší okruh sportovních zájemců ze všech příjmových skupin místních 

obyvatel. 

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 290.000,- Kč. 

 

 

2. Kickbox klub, z.s. 

Odůvodnění: dle komise umožní poskytnutí dotace celkové zkvalitnění sportovní 

výuky a zlepší finanční dostupnost pro širší okruh sportovních zájemců ze všech 

příjmových skupin místních obyvatel.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 140.000,- Kč. 

 

 

3. Martina Ptáčková 

Odůvodnění: komise doporučuje poskytnout dotaci na materiálové náklady – 

sportovní vybavení. V jiných nákladech doporučuje komise poskytnout dotaci na 

pronájem tělocvičny a zdravotní prohlídky. Ostatní položky komise nepovažuje jako 

nutné k rozvoji sportovkyně.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 24.000,- Kč. 

 

 

4. Josef Ptáček 

Odůvodnění: komise doporučuje poskytnout dotaci na materiálové náklady – 

sportovní vybavení a ochranné pomůcky. V jiných nákladech doporučuje komise 



poskytnout dotaci na pronájem tělocvičny a zdravotní prohlídky. Ostatní položky 

komise nepovažuje jako nutné k rozvoji sportovce. 

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 22.000,- Kč 

 

5. Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. 

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

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

také jako prevence proti sociálně patologickým jevům a podpora environmentální 

výchovy. Komise navrhuje přidělit poměrnou část z požadované výše a to 

v materiálových nákladech na úhradu drobného sportovního vybavení, tee-pee a 

hamak, vybavení táborových lékáren a nákup a údržbu turistických stanů. Ostatní 

položky v této kapitole nepovažuje komise jako nutné k rozvoji sportovních aktivit 

Junáka. V nemateriálových nákladech komise navrhuje přidělit částku na kurzovné pro 

vedoucí letních táborů, zdravotníky, půjčovné a opravy lodí, opravy sportovního 

náčiní, na spotřebovanou el. energii v klubovnách, oprava nosičů na kola. Ostatní 

položky v této kapitole nepovažuje komise jako nutné k rozvoji sportovních aktivit 

Junáka. V položce jiné náklady uvedené v žádosti nepovažuje komise jako nutné k 

rozvoji sportovních aktivit Junáka .  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 69.000,- Kč 

 

 

6. Lenka Malá 

Komise doporučuje vyhovět žádosti Ing. Lenky Malé o individuální dotaci v oblasti 

sportu v plné výši. Odůvodnění: žadatelka působí dlouhodobě v MČ Praha 20, kde 

zajišťuje organizaci kurzů zaměřených na sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 27.000,- Kč 

 

 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným 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. 

 


