
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 4/2019 

Datum konání: 29.5.2019 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: Jaromír Hukal, Jiří Šebek, Bc. Martin Ďurica, Dis., Dominik Urich, Svatopluk Malina 

 

Nepřítomní:  

Omluveni: PhDr. Roman Liška, MBA, Mgr. Miroslav Franěk, Mgr. Klára Hlaváčková 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 30.5.2019 ve 

v budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. 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. SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 

Odůvodnění: poskytnutí dotace umožní udržet a nadále rozvíjet fotbal v Horních 

Počernicích, zaměřený podporu dětí a mládeže, s cílem motivovat je k všestrannosti, 

samostatnosti, a dodržování fair play ve sportovním i osobním životě. Podmínkou je 

zajištění kvalitního zázemí, které vyžaduje nemalé finanční prostředky. Na základě 

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

uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 355.000,- Kč.  

 

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

Odůvodnění: hlavním přínosem projektu je množství rozličných aktivit a sportovního 

vyžití dětí a mládeže a jejich aktivní zapojení do činností a akcí Junáka 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 78.000,- Kč.  

 

3. BikeRanch Team 

Odůvodnění: děti a mládež vedené v cyklistickém oddíle zdokonalují za podpory 

zkušených cyklistických závodníků dovednosti při vedení kola, utužují zdraví a 

soutěžního ducha. Požadovaný příspěvek má částečně pokrýt náklady spojené 

s činností dětského oddílu. 

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

sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci v požadované výši 181.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TJ Sokol Horní Počernice 

Odůvodnění: TJ Sokol sdružuje své členy v několika sportovních odvětvích 

s celoroční činností, kde sportují sportovci všech věkových kategorií. Komise 

navrhuje poskytnout dotaci na materiálové náklady (cvičební pomůcky, sportovní 

nářadí a náčiní), nemateriálové náklady (nájmy sportovišť, sportovní akce) a jiné 

náklady (náklady na provoz a údržbu sportovišť). Komise nedoporučuje poskytnout 

dotaci položku osobní náklady na odměny trenérům v plné výši, navrhuje pouze 

částečnou úhradu ve výši 185.000,- Kč - zde 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 710.000,- Kč.  

 

5. Senior fitness 

Odůvodnění: projekt se aktivně věnuje pohybovým aktivitám pro seniory. Přínosem je 

pro ně zapojení do aktivního života, aktivní přístup ke zdraví a volnému času, 

navazování sociálních kontaktů.  Komise nedoporučuje poskytnout žadateli dotaci na 

nemateriálové náklady – účetnictví projektu a na osobní náklady – správa webových 

stránek. Toto 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 61.000,- Kč. 

 

6. Pinkavová Tereza – sportovní aerobik 

Odůvodnění: žadatelka je úspěšná sportovkyně v aerobiku, ve kterém má řadu úspěchů 

i na mezinárodní úrovni, kde reprezentuje Městskou část a je vzorem pro ostatní mladé 

sportovce. Komise nedoporučuje poskytnout dotaci v položce jiné náklady (startovné, 

vstupy, ubytování, cestovné a soustředění). Toto by měla žadatelka zajistit z jiných 

zdrojů než z požadované dotace.  Odůvodnění: Na základě toho komise doporučuje 

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

poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč. 

 

 Komise se shodla na potřebě vybudování skateparku a navrhuje požádat Odbor 

hospodářské správy a investic o vytipování vhodné lokality.  

 

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. 

 


