
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 3/2020 

Datum konání: 15.7.2020 

Předsedající: Bc. Jiří Šebek  

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí, Mgr. Miroslav Franěk, Jaromír Hukal, Svatopluk Malina 

Nepřítomní:  

Omluveni: Bc. Martin Ďurica, DiS., Dominik Urich, Mgr. Klára Hlaváčková 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 15.7.2020 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Pan předseda zahájil jednání v 16.30 hod. a 

přivítal pana místostarostu a členy komise. 
  
 Hlavním bodem programu bylo projednání doručených žádostí pro poskytnutí 

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

1) Kickbox klub, z.s. – příměstský sportovní tábor 

Sportovní klub zajišťuje příměstský sportovní tábor pro děti se zaměřením na bojové 

sporty a sebeobranu. Komise doporučuje poskytnout dotaci na osobní náklady (trenéři – 

vedení kempu). Na materiálové náklady (ceny do soutěží) a nemateriálové náklady 

(pronájmy sportovních zařízení). Komise nedoporučuje poskytnout dotaci na položku 

příspěvek na celodenní stravování a na tento účel navrhuje 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 22.000,- Kč.  

 

2) Kickbox klub, z.s. – pronájem tělocvičny 
Sportovní klub bojových umění působí a zajišťuje tréninky pro své členy i v tělocvičně v 

Horních Počernicích. Propagací sportu zvyšuje zájem potencionálních sportovců z řad dětí 

a mládeže. Důvodem žádosti je pokrytí nákladů na zajištění tréninkových prostor pro 

členy, především děti a mládež, trénujících v Horních Počernicích.  Komise doporučuje 

poskytnout dotaci na nemateriálové náklady (celoroční pronájem 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 150.000,- Kč. 

 

3) Lenka Malá – pronájem a všesportovní prázdninový kemp 

Již řadu let úspěšná organizátorka kurzů zaměřených 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 

FZŠ, využití sportovišť v průběhu prázdninového všesportovního kempu). Na základě 

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

navrhuje poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč. 

 

4) Josef Ptáček – bojové sporty 

Josef Ptáček je dlouhodobě úspěšným sportovcem v několika bojových sportech, s 

úspěšnými výsledky 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 

(vybavení a pomůcky na sport), nemateriálové náklady a jiné náklady. Nedoporučuje 

poskytnout dotaci v položce materiálové náklady (notebook a příslušenství) - u této 

položky 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 33.000,- Kč 

 

5) Martina Ptáčková – bojové sporty 

Martina Ptáčková je vítězka několika mezinárodních závodů, spolupracuje s Domem dětí 

a mládeže. Poskytnutí dotace umožní doplnit náklady na další rozvoj sportovkyně. 

Komise doporučuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (sportovní vybavení a 

pomůcky na bojové sporty) a na jiné náklady. V oblasti materiálových nákladů 

nedoporučuje poskytnout dotaci na sportovní vybavení na doplňkové činnosti a sporty - v 

položce ve výši 18.000 poskytnout pouze část ve výši 3.000,- Kč - jedná se zejména o 

elektrokoloběžku či elektrokolo. 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 33.000,- Kč. 

 

6) Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. 

Junák nabízí množství rozličných aktivit a sportovního vyžití dětí a mládeže a jejich 

aktivní zapojení do činností a akcí jako prevence proti sociálně patologickým jevům a 

podpora environmentální výchovy a smysluplného trávení volného času. Na základě toho 

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

navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 43.000,- Kč.  

 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17:50 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána. 

 

 

Bc. Jiří Šebek 

předseda komise v.r. 

 


