
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 3/2017 

Datum konání: 5.4.2017 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Jaromír Hukal, Ing. Lenka Malá 

Nepřítomní:  

Omluveni:  Ing. Ondřej Pokorný 

 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 5.4.2017 v 

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

17.00 hod. a přivítal přítomné členy.  

 

Hlavním bodem programu bylo projednání podaných žádostí o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2017. 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. Komise se shodla navrhnout Radě MČ přidělení 

finanční podpory takto:  

 

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

v plné výši. Odůvodnění: žadatelka působí dlouhodobě (20 let) na území MČ Praha 20, 

kde organizuje kurzy zaměřené na sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

Návštěvnost účastníků těchto akcí je z 90% obyvatel městské části. Komise tak svým 

doporučením podporuje projekt v žádosti: Turnaj v přehazované, sportovní den dětí a 

rodičů „POJĎTE SI HRÁT“, prázdninové sportovní soustředění a kurz volejbal děti. 

 

Ing. Lenka Malá              navržená částka 24 000,-Kč 

 

 Komise dále doporučuje vyhovět žádosti organizace Senior fitnes z.s. o individuální 

dotaci v oblasti sportu v plné výši. Odůvodnění: Organizace přispívá svou činností 

k podpoře pohybových aktivit seniorů, jejich udržení. V neposlední řadě podporuje 

navazování nových sociálních vazeb seniorů. Toto je také důvod podpory projektu cvičení 

seniorů v bazénu, především podpora finanční na snížení finanční náročnosti pronájmu 

bazénu. Návrh finanční podpory se dále týká odměny externích cvičitelek a náklady na 

energie. Komise shledává v projektu hlavní význam v podpoře fyzické a psychické 

kondice seniorů.    

 

Senior fitnes z.s.    navržená částka 36.000,- Kč 

 

 



 Komise sportu se obrací se žádostí na Radu MČ Praha 20 o zvážení zpracování koncepce sportu 

Horních Počernic. 

 

 

 

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. 


