
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 5/2019 

Datum konání: 12.6.2019 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: Jaromír Hukal, Jiří Šebek, Svatopluk Malina, Mgr. Miroslav Franěk, Mgr. Klára 

Hlaváčková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Bc. Martin Ďurica, Dis., Dominik Urich, PhDr. Roman Liška, MBA 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 12.6.2019 ve v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647. Pan předseda zahájil jednání v 16.30 hod.  
 

 Hlavním bodem programu bylo projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2019 

1. Josef Ptáček – bojové sporty 

Odůvodnění: žadatel je dlouhodobě úspěšným sportovcem v několika bojových sportech, 

ve kterých vyniká a je úspěšný i na mezinárodní úrovni. Svým sportovním duchem a 

výbornými výsledky motivuje děti a mládež. Poskytnutí dotace umožní doplnit vysoké 

náklady na další rozvoj sportovce. Komise doporučuje poskytnout dotaci na materiálové 

náklady (sportovní vybavení na bojové sporty závodní a tréninkové a ochranné podložky 

(tatami). Nedoporučuje poskytnout dotaci v položce materiálové náklady (sportovní 

vybavení na doplňkovou činnost a úložné boxy, stojany a police).  V oblasti osobních 

nákladů žadatel požaduje dotaci na tréninkové a výcvikové kempy, soukromé hodiny – i 

zde komise nedoporučuje poskytnout dotaci a dále nedoporučuje poskytnout dotaci na jiné 

náklady (zdravotní prohlídky, doplňky, rehabilitace). U těchto položek komise navrhuje, 

aby žadatel zajistil příjmy z jiných zdrojů než z požadované dotace. Na základě 

uvedeného doporučuje komise vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu výše 

uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 30.000,- Kč 

 

2. Martina Ptáčková – kickbox, box 

Odůvodnění: žadatelka je úspěšnou vítězkou několika mezinárodních závodů, 

spolupracuje s Domem dětí a mládeže. Poskytnutí dotace umožní doplnit vysoké náklady 

na další rozvoj sportovkyně. Komise doporučuje poskytnout dotaci na materiálové 

náklady (sportovní vybavení na bojové sporty). V oblasti jiných nákladů doporučuje 

poskytnutí dotace na tělocvičnu. V oblasti materiálových nákladů  

(notebook + propagace), v nemateriálových nákladech (poštovné) a v osobních nákladech 

(členství a soukromé hodiny) komise poskytnutí dotace nedoporučuje. Žadatelce navrhuje 

u těchto položek zajistit příjmy z jiných zdrojů než z požadované dotace.  

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 30.000,- Kč. 

 

3. Anna Češpivová 

Odůvodnění: žadatelka je úspěšnou sportovkyní ve vodním lyžování na mezinárodní 

úrovni, kde se dlouhodobě umísťuje na předních místech. Poskytnutí dotace umožní 

doplnit vysoké náklady na další rozvoj sportovkyně. Komise doporučuje poskytnout 

dotaci na materiálové náklady (nákup sportovního vybavení) a nemateriálové náklady 

(zimní příprava mimo vodu, kvalifikační závody). Na základě uvedeného doporučuje 

komise vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje 

poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč. 



 

4. Lenka Malá 

Odůvodnění: žadatelka úspěšně organizuje již řadu let kurzy zaměřené na sportovní 

aktivity dětí a mládeže, cvičení pro dospělé.  Komise doporučuje poskytnout dotaci na 

materiálové náklady (sportovní materiál a ceny do soutěží) a na nemateriálové náklady 

(pronájem tělocvičny, pronájem sportovní haly, atd.) Na základě uvedeného doporučuje 

komise vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout dotaci 

ve výši 25.000,- Kč. 

 

5. Jachtklub Toušeň, z.s. 
Odůvodnění: členky (obyvatelky Horních Počernic) sportovního klubu dosáhly díky svým 

sportovním úspěchům zařazení do národního reprezentačního družstva Českého svazu 

jachtingu. Členové se dlouhodobě umísťují na předních místech v národním mistrovství i 

mezinárodních závodech.  Komise doporučuje poskytnout dotaci na osobní náklady 

(trenérské zajištění) a materiálové náklady (oblečení a výstroj). Na základě uvedeného 

doporučuje komise vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje 

poskytnout dotaci ve výši 50.000,- Kč. 

 

6. Kickbox klub, z.s. - tábor 

Odůvodnění: sportovní klub zajišťuje příměstský sportovní tábor pro děti se zaměřením na 

bojové sporty a sebeobranu. Komise doporučuje poskytnout dotaci na osobní náklady 

(trenéři – vedoucí tábora). Na materiálové náklady (ceny do soutěží) a nemateriálové 

náklady (pronájmy sportovních zařízení a příspěvek na stravování nedoporučuje 

poskytnout dotaci).   Navrhuje u těchto položek zajistit příjmy z jiných zdrojů než z 

požadované dotace. Na základě uvedeného doporučuje komise vyhovět žádosti o 

individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč. 

7. Kickbox klub, z.s. – pronájem tělocvičny 
Odůvodnění: sportovní klub bojových umění mimo jiné působí a zajišťuje tréninky pro 

své členy i v tělocvičně v Horních Počernicích. Propagací sportu se zvyšuje zájem 

potencionálních sportovců z řad dětí a mládeže. Důvodem žádosti jsou v současné době 

vysoké náklady na pronájem tělocvičny a jejich částečné pokrytí z poskytnuté dotace by 

umožnilo zlepšení finanční dostupnosti pro širší veřejnost. Komise doporučuje poskytnout 

dotaci na nemateriálové náklady (celoroční pronájem části tělocvičny pro tréninky dětí a 

mládeže). Na základě uvedeného doporučuje komise vyhovět žádosti o individuální dotaci 

v oblasti sportu a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 100.000,- 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. 

 


