
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 3/2018 

Datum konání: 9.5.2018 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Jaromír Hukal, Mgr. Petr Kotík, Svatopluk Malina 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Lenka Malá, Michal Douša, Bc. Jaroslav Kočí 

Hosté: Šimon Pokorný 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 9.5.2018 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. Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích 

V souladu se Zásadami pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20 

rok 2018 byl pozván na jednání pan Šimon Pokorný, předseda spolku, aby komisi 

blíže seznámil s  jeho činností pro účely posouzení žádosti o dotaci.  

Odůvodnění: na základě získaných informací umožní poskytnutí dotace na 

materiálové náklady (podsady pro stany), zajištění letního stanového tábora, který 

spolek organizuje již 20 let a obnova stanového tábora je pro tuto akci nezbytná. Sami 

členové spolku se budou na výrobě podsad podílet. Hlavním přínosem je podpora 

turistické a sportovní činnosti dětí a mládeže zaměřená na poznávání a ochranu 

přírody. 

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 34.000,- Kč. 

 

 

2. Jakub Češpivo – vodní lyžování 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (nákup 

neoprenů) a nedoporučuje poskytnout dotaci na nemateriálové náklady (platbu 

tréninku-není v žádosti specifikována), tuto položku by měl sportovec hradit sám 

z vlastních zdrojů, pokud se chce danému sportu věnovat.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 5.000,- Kč. 

 

 

3. Anna Češpivová – vodní lyžování 

Odůvodnění: komise navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (nákup 

sportovního vybavení) a nedoporučuje poskytnout dotaci na nemateriálové náklady 

(platbu tréninku – není v žádosti specifikována), tuto položku by měl sportovec hradit 

sám z vlastních zdrojů, pokud se chce danému sportu věnovat.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 7.000,- 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. 

 


