
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 4/2020 

Datum konání: 2.9.2020 

Předsedající: Bc. Jiří Šebek  

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí, Mgr. Miroslav Franěk, Svatopluk Malina, Bc. Martin Ďurica, DiS., 

Mgr. Klára Hlaváčková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Dominik Urich, Jaromír Hukal, 

Hosté: Ing. Pavel Krejčíř, Jakub Krejčíř, Ing. Jiří Trávníček 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 2.9.2020 v 

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

přivítal členy komise a pozvané hosty. 
  
 Hlavním bodem programu bylo projednání doručených žádostí pro poskytnutí 

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

 

1) Jakub Krejčíř – podpora sportovní přípravy 

Jakub Krejčíř požádal MČ Praha 20 o podporu sportovní přípravy. Komise projednávala 

žádost poprvé dne 15.7.2020. Žadatel v žádosti blíže nespecifikoval, ve kterém 

sportovním klubu je členem, komise měla rovněž zájem o osobní setkání s žadatelem, aby 

blíže představil sportovní činnost.  Žadatel v minulých letech o dotaci MČ Praha 20 

nežádal. Komise využila ustanovení článku V. Podmínky poskytnutí dotace, odst. 3), 

Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20 rok 2020 a žadatele 

písemně vyzvala k veřejnému slyšení na jednání Komise dne 2.9.2020. Žadatel se dostavil 

osobně, se zákonným zástupcem, na jednání Komise. Zde představil blíže svou činnost a 

sportovní výsledky. Je členem sportovního oddílu TJ Dukla Praha, žije v Horních 

Počernicích. Při jednání komise žadatel souhlasil s návrhem a možností propagovat MČ 

Praha 20 při sportovních akcích. Na základě uvedeného doporučuje komise vyhovět 

žádosti o individuální dotaci v oblasti sportu a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 11.000,- 

Kč. 

 

2) Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pob.spolek 

Žadatel v doručené žádosti požaduje dotaci na osobní náklady (správce tenisového 

areálu). Komisi je známa dlouhodobá činnost klubu, nicméně požadavek na dotaci se 

týkal nákladů na správu areálu a nebyl blíže specifikován. Komise využila ustanovení 

článku V. Podmínky poskytnutí dotace, odst. 3), Zásad pro poskytnutí „individuální“ 

dotace z rozpočtu MČ Praha 20 rok 2020 a žadatele písemně vyzvala k veřejnému slyšení 

na jednání Komise dne 2.9.2020. Předseda klubu, Ing. Jiří Trávníček se dostavil osobně na 

jednání Komise dne 2.9.2020. Zde představil činnost klubu a mimo jiné práci s dětmi a 

mládeží (organizuje tenisovou školu, turnaje, věkové kategorie jsou zapojeny do soutěží 

Pražského tenisového svazu). Komise po veřejném slyšení neshledala opodstatnění využít 

dotaci na osobní náklady (správa tenisového areálu) a navrhuje, aby primárně byla 

poskytována dotace na podporu a zajištění kvalifikovaných trenérských služeb dětského 

tenisového oddílu. Komise z uvedených důvodů nedoporučuje dotaci na osobní náklady 

poskytnout. 



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

Žadateli nebylo vyhověno na základě podané žádosti v červnu 2020 z důvodu nesplnění 

bezdlužnosti vůči MČ Praha 20. Žadatel tuto skutečnost již napravil a podal novou žádost 

v srpnu 2020. 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 41.000,- Kč. 

 

4) BikeRanch Team, z.s. – podpora cyklistického oddílu A team 

BikeRanch Team je od roku 2004 "poloprofesionální" cyklistický tým. Patří mezi nejdéle 

působící týmy na české MTB scéně. A tým sdružuje 23 závodníků, kteří startují na 30 

prestižních cyklistických akcích, kde také reprezentují i MČ Praha 20 erbem Horních 

Počernic. V roce 2015 spolek otevřel cyklistický dětský oddíl. Žadatel v žádosti požaduje 

dotaci na částečnou úhradu materiálových, nemateriálových nákladů a jiných nákladů. 

Komise po prostudování žádosti doporučuje poskytnout dotaci na materiálové náklady - 

výměna opotřebených komponentů cyklistických kol, další příjmy by měl žadatel zajistit z 

jiných zdrojů než z požadované dotace.  Komise nedoporučuje poskytnout dotaci v plné 

výši, navrhuje částku ve výši 40.000,- Kč na výše uvedené. Vyúčtování za rok 2018 podal 

žadatel opožděně o 6 dní později. Rada MČ prominula odvod za porušení rozpočtové 

kázně.   

 

 Radní MČ Praha 20, Bc. Jaroslav Kočí, informoval komisi o rekonstrukci sportovního 

atletického oválu v areálu FZŠ Chodovická a o dalším vývoji záměru výstavby sportovní 

haly. 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18:20 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána. 

 

 

Bc. Jiří Šebek 

předseda komise v.r. 

 


