
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 5/2020 

Datum konání: 14.10.2020 

Předsedající: Mgr. Jiří Ammer  

Přítomní: Bc. Jiří Šebek, Jaromír Hukal, Svatopluk Malina, Mgr. Klára Hlaváčková, Dominik 

Urich 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Miroslav Franěk, Bc. Martin Ďurica, DiS., Mgr. Jan Kittler 

Hosté: Bc. Jaroslav Kočí 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 14.10.2020 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Jednání zahájil radní MČ Praha 20, pan Bc. 

Jaroslav Kočí v 16.30 hod.. V úvodu poděkoval za dosavadní vedení komise panu Bc. Jiřímu 

Šebkovi a představil nově jmenované členy Radou MČ Praha 20, předsedu komise pana  

Ing. Jiřího Ammera a Mgr. Jana Kittlera. 
  
 Hlavním bodem programu bylo projednání doručených žádostí pro poskytnutí 

„individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 rok 2020: 

 

1) Jachtklub Toušeň – podpora juniorských závodníků v jachtingu 

Členky a člen sportovního klubu (obyvatelky Horních Počernic) dosáhly díky svým 

dlouholetým sportovním úspěchům zařazení v letošní sezoně do národního 

reprezentačního družstva Českého svazu jachtingu (ČSJ). Jedna členka je zařazena do 

Sportovního centra mládeže ČSJ. Členové se dlouhodobě umísťují na předních místech v 

národním mistrovství i mezinárodních závodech.  Komise doporučuje poskytnout dotaci 

na materiálové náklady nemateriálové náklady, vyjma startovného v zahraničí - na toto by 

měl žadatel 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 45.000,- Kč. 

 

2) Anna Češpivová – vodní lyžování 

Žadatelka se v soutěžích dlouhodobě umisťuje na předních na mezinárodní úrovni. 

Například v roce 2019 se stala mistryní ČR v disciplíně, slalom, skoky a kombinace. 

Poskytnutí dotace umožní doplnit vysoké náklady na další rozvoj sportovkyně. Komise 

doporučuje poskytnout dotaci na materiálové náklady a nemateriálové náklady. Na 

základě uvedeného doporučuje komise vyhovět žádosti o individuální dotaci v oblasti 

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 17.000,- Kč. 

 

3) Senior fitness 

Žadatel organizuje pravidelné pohybové aktivity pro seniory v Horních Počernicích – 

bazén Hloubětín, cvičení KC Domeček, Centrum regenerace a zdraví s cílem zapojit co 

nevyšší počet senior do pravidelného pohybu a navazování a udržení sociálních kontaktů.  

Komise doporučuje poskytnout žadateli dotaci na materiálové náklady a dále na 

nemateriálové náklady vyjma účetnictví projektu a v položce pronájem sportovišť 

navrhuje poskytnout poměrnou část nákladů. Zbývající prostředky by měl žadatel zajistit z 

jiných zdrojů než z požadované dotace. Na základě toho komise doporučuje vyhovět 

žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci 

ve výši 40.000,- Kč. 

 



4) Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pob.spolek 

Žadatel podal novou žádost. Původní žádost byla vzata zpět. Žadatel chce použít dotaci na 

zajištění tréninkového procesu mládeže do 18 let, klub sdružuje 73 členů ve věku do 18 

let. V případě poskytnutí dotace využije žadatel prostředky ke zlepšení podmínek 

tréninkového procesu a údržbě sportovišť. Z uvedených důvodů doporučuje komise 

poskytnout dotaci na materiálové náklady a poměrnou část na nemateriálové náklady. 

Zbývající prostředky by měl žadatel zajistit z jiných zdrojů než z požadované dotace. Na 

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

výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 80.000,- Kč.  

 

5) Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek 

Žadatel dlouhodobě organizuje sportovní činnost v Horních Počernicích a věnuje se mimo 

jiné dětem a mládeži v soutěžních kategoriích, včetně prázdninových mládežnických 

soustředění. V současné době klub sdružuje více než polovinu členů ve věku do 18 let. 

Zajištění kvalitních sportovních prostor na tréninky, včetně kvalifikovaných trenérů je 

důležité pro další podporu a rozvoj tohoto sportu. Z uvedených důvodů doporučuje 

komise poskytnout dotaci na osobní náklady a nemateriálové náklady vyjma nákladů na 

ubytování a poskytnout poměrnou část nákladů na nájem sportovních prostor a na náklady 

sportovních soutěží. Na toto by měl žadatel zajistit příjmy z jiných zdrojů než z 

požadované dotace Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální 

dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 85.000,- Kč. 

 

6) TJ Sokol Horní Počernice 

Žadatel podal novou žádost. Původní žádost byla vzata zpět. TJ Sokol sdružuje více cca  2 

třetiny členů do 18 let. Sportovní oddíly mají hlavní program ve výchově a provozování 

sportovních aktivit dětí a mládeže a s aktivním zapojením do sportovních soutěží 

v příslušném sportovním odvětví (atletika, sportovní gymnastika, triatlon, volejbal, atd.). 

Cílem žadatele je vytvářet a udržovat dobré podmínky pro sport všech kategorií. Z 

uvedených důvodů doporučuje komise poskytnout dotaci na osobní náklady, materiálové 

náklady a nemateriálové náklady vyjma nákladů na soustředění a výcvikové tábory a 

poměrnou část na údržbu a opravy sportovišť. Na toto by měl žadatel zajistit příjmy z 

jiných zdrojů než z požadované dotace. Na základě toho komise doporučuje vyhovět 

žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci 

ve výši 680.000,- Kč. 

 

 Radní MČ Praha 20, Bc. Jaroslav Kočí, informoval komisi o plánovaném závodu Triatlon 

Horní Počernice 2021. Dále požádal komisi o vytipování umístění defibrilátoru v Horních 

Počernicích.  

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17:40 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána. 

 

 

Mgr. Jiří Ammer 

předseda komise v.r. 


