
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 7/2019 

Datum konání: 4.9.2019 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Bc. Martin Ďurica, Dis.,  

Nepřítomní:  

Omluveni: Dominik Urich, Mgr. Klára Hlaváčková, 

Hosté:  

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 4.9.2019 ve v 

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

 Prvním bodem programu bylo projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2019 

1. SK KAMIWAZA KARATE z.s. – žadatel o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2019 

V srpnu t.r. se uskutečnilo jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit, na 

kterém byla předložena výše uvedená žádost. S ohledem na informace a údaje v žádosti 

uvedené, dospěla komise k závěru projednat se zástupcem spolku žádost při osobním 

jednání za účelem doplnění a upřesnění uvedených údajů a detailního seznámení se s 

činností spolku. Komise využila ustanovení článku V., odst. 4), Podmínky poskytnutí 

dotace, Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2019 a 

pozvala k veřejnému slyšení zástupce spolku. Obsah žádosti byl s hostem detailně 

projednán. Na základě toho komise doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci v 

oblasti sportu výše uvedené a navrhuje poskytnout dotaci ve výši 41.000,- Kč. 

Odůvodnění: žadatel působí celoročně na území Horních Počernic, organizuje tréninky 

pro děti a mládež s cílem rozvíjet jejich sportovní činnost, včetně aktivního zapojení do 

soutěží a turnajů.    

Zástupci spolku byla předána pozvánka k účasti na sportovním dni „Počernice v pohybu“. 

Poté bylo jednání se zástupcem spolku ukončeno.   

 

 Jednání se dále účastnila místostarostka MČ Praha 20, paní Daria Češpivová, která komisi 

informovala o záměru modernizace venkovního sportoviště Chodovická a záměru 

výstavby tělocvičny. Paní místostarostka informovala komisi o vyplacených prostředcích 

z rozpočtu MČ Praha 20 v roce 2019 v rámci dotačního programu a finančních darů 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

 

 Dalším bodem bylo projednání programu a organizace sportovního dne „Počernice 

v pohybu“ dne 5.10.2019.  

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18:15 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 

 


