
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 2/2014 

Datum konání: 05.03.2014 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí (předseda) 

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce), 

Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Lenka Barešová, Ing. 

Lenka Malá, Petr Jirgl, Michal Douša, PhDr. Martin Březina, 

Richard Stára, Mgr. Alena Šefčíková, Daria Češpivová, Jakub 

Chmel 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská, Ing. Vladimír 

Ptáček, Roman Kunčický 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

 

Zápis 

 

 

Zápis č. 2/2014 komise Sportu  a volného času konaný dne 5.3.2014 

 

Program jednání: 

1. Granty 2014 

2. Sportovní hala multifunkční 

3. Kampaň ke zdraví  

4. Sportovní den 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

Předseda přivítal všechny členy komise a také hosty jednání, paní starostku Hanu Moravcovou a 

paní Bc. Lenku Tomsovou z Odboru místního hospodářství.  

 

Granty 2014 

Hlavním bodem jednání komise bylo posuzování a schvalování návrhu pro radu MČ na 

přidělení grantů pro žadatele v oblasti sportu. Členové komise byli s dvouměsíčním předstihem 

seznámeni s jednotlivými žádosti, včetně přehledu přiznaných a vyplacených grantů žadatelům za 

dva předchozí roky.  

Při projednávání žádostí o granty komise posuzovala veškeré poklady, náležitosti a údaje 

uvedené v žádostech a jejich přílohách, které jsou v souladu se zásadami pro grantové řízení v 

roce 2014 a také posuzovala, zda přiznání požadované částky bude mít dle žadatelů vliv na 

konání uvedení akce v žádosti či nikoliv.  Delší diskuse probíhala u žádosti:  



• Jezdeckého klubu SEN, u které se komise po diskusi jednoznačně usnesla, že jím podaná 

žádost nesplňuje potřebné náležitosti. Především ve specifikaci nákladů uvádí žadatel využití 

případných přiznaných finančních prostředků například na: krmení, podestýlku, kováře, 

pojištění stájí, údržba pastvin apod. a tedy se využití takových prostředků netýká přímo 

sportovních aktivit jako u ostatních podaných žádostí. Jinak řečeno, takto podaný projekt 

nesplňuje podmínky pro přiznání grantu v oblasti sportu. Komise se dále po diskusi usnesla, 

že pokud Jezdecký klub SEN bude podávat žádost v příštím roce nebo v průběhu roku osloví 

městskou část, s nově vypracovaným projektem, jehož cílem bude například poskytování 

pomoci v rámci hippoterapie, pak je možné v takovém případě za splnění ostatních náležitostí 

grant poskytnout. 

• Sokola, který letos neobdržel od MČ 200.000,- Kč na provoz jako v minulých letech, proto je 

částka podle zástupce Sokola v žádosti navýšená. Paní starostka uvedla, že je možné určit z 

rezervy rozpočtu částku ve výši 100.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že Sokol má 641, z 

toho členů do 18-ti let 347, se komise jednomyslně usnesla, že je důležité udržet provoz 

Sokola, který jako jedna z velkých organizací v oblasti sportu na území Horních Počernic 

podporuje sport pro všechny věkové kategorie.  

Komise se usnesla, u níže uvedených žadatelů, navrhnout radě MČ, rozdělení veškerých finanční 

prostředků z celkové částky ve výši 676.500,- Kč, ze kterých je možné čerpat takto:  

 
GRANTY 2014 - přehled navržených finančních prostředků pro jednání 

rady MČ Praha 20 

 

 

 

 

 

pořadí Název                                                                                       výše grantu 

 

1 BikeRanch Team, o.s.                                                                 40.000,- Kč 

2 SOKOL Horní Počernice                                                          313.900,- Kč  

3 SC XAVEROV                                                                        120.000,- Kč 

4 Bursa Petr - turnaj stolní tenis                                                        5.600,- Kč 

5 K KLUB                                                                                     15.000,-Kč  

6 Ing. Lenka Malá - pronájem tělocvičny, turnaj                             20.000,- Kč 

7 JUNÁK, středisko                                                                      77.000,- Kč 

8 Jezdecký klub Sen                                                                               0,- Kč 

 9 Mgr.Jaroslava Metrlová (krasobruslení Jiřina Geyerová)               40.000,- Kč 

10 Jachklub Toušeň                                                                          20.000,- Kč 

11 Český rybářský svaz                                                                      5.000,- Kč 

12 Anna Češpivová - vodní lyžování                                                  20.000,- Kč 

  --------------------------------------------------------------------------------   

  celkem navrženo                                                                       676.500,- Kč 

 



2. Multifunkční hala  

Bodem programu bylo jednání ve věci harmonogramu využití multifunkční haly, které 

navrhla paní starostka. Zda by nová velká sportovní hala byla plně využita jak školami napříč 

městskou částí Horních Počernic, tak širokou veřejností. Po diskusi v této věci pověřila komise 

pana Mgr. Měšťana, aby připravil harmonogram využití provozu nové tělocvičny, aby v případě 

její realizace byla skutečně plně využita. Tento harmonogram využití by mohl sloužit jako jeden 

z podkladů pro žádosti o poskytnutí finančních prostředků z jiných zdrojů než z městské části 

(např. využití studentů gymnázia na hodinách TV, které je zřízeno MHMP a který by mohl 

poskytnout finanční prostředky). Po projednání prvních dvou bodů se paní starostka s komisí 

rozloučila kvůli jednání na jiné komisi.  

3. Národní síť Zdravých měst – Kampaň ke zdraví 

V tomto bodu informovala paní Bc. Tomsová komis, že Městská část vstoupila do Národní 

sítě Zdravých měst v ČR, které pořádají „Kampaň ke zdraví“ v celé republice, v termínu od 4.- 

16.10.2014. Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, 

které NSZM pořádá ve svých členských městech, obcích a regionech Paní Bc. Tomsová navrhla 

komisi, aby podávala v průběhu roku (jaro, léto) návrhy, jak by měla vypadat sportovní akce 

zaměřená pro děti, rodiče, seniory a jaké by byly finanční náklady. MČ má v rozpočtu 

vymezenou částku ve výši ca 10.000,- Kč, kterou je možné na tuto akci využít a je na uvážení 

městské části jakou sportovní akci naplánuje (není limitována žádným předem daným 

celorepublikovým programem). Termín výše uvedený je fixně daný, ale samotný termín konání v 

tomto období je již na samotné MČ. Komise se bude tímto tématem v průběhu dalších setkání 

zabývat a podívat návrhy na konání akcí. Po projednání tohoto bodu paní Bc. Tomsová odešla z 

jednání komise.  

5. Sportovní den 

Předseda komise předložil vizi konání sportovního dne, komise se shodla na termínu 31.5.2014 – 

sobota (dne 7.6.2014 pořádá DDM Den dětí). Cílem nadále zůstává změřit síly mezi základními 

školami. Konání této akce by proběhlo v areálu ZŠ Chodovická, v případě nepříznivého počasí 

by akce probíhala v tělocvičně gymnastiky.  

6. Diskuse o sportovním dni: ceny, občerstvení, moderátor apod.  

7. Závěr 

Zapsala: Bc. Štěpánka Konejlová         

 

 

 

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda Komise sportu a volného 

času 

 


