
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 2/2020 

Datum konání: 8.6.2020 

Předsedající: Bc. Jiří Šebek  

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí, Mgr. Klára Hlaváčková, Dominik Urich 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Miroslav Franěk, Jaromír Hukal, Svatopluk Malina, Bc. Martin Ďurica, DiS., 

Hosté: p. místostarosta Ing. Vilém Čáp 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 8.6.2020 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. SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 

Žadatel zajišťuje a organizuje tréninky a výchovu dětí a mládeže v oblasti fotbalu s cílem 

motivovat je k všestrannosti, samostatnosti, a dodržování fair play. Žadatel požaduje 

dotaci v celkové výši 435.000,- Kč. Komise považuje tuto částku za neúměrně vysokou 

mimo jiné i k uvedenému počtu dětí do 18 let věku (265 dětí) a s tím spojené náklady. 

Komise nedoporučuje poskytnout dotaci v plné výši, navrhuje částku ve výši 397.500,- 

Kč, další příjmy by měl žadatel zajistit z jiných zdrojů než z požadované dotace.    

 

2. BikeRanch Team, z.s. 

Dětský cyklistický oddíl sdružuje děti a mládež vedené k dovednosti při vedení kola, 

utužují zdraví a soutěžního ducha. Požadovaný příspěvek má částečně pokrýt náklady 

spojené s činností dětského oddílu. Žadatel požaduje dotaci ve výši 181.000,- Kč. Komise 

považuje tuto částku za neúměrně vysokou mimo jiné i k uvedenému počtu dětí počtu dětí 

do 18 let věku (37 dětí) a s tím spojené náklady oddílu a startovné. Komise nedoporučuje 

poskytnout dotaci v plné výši, navrhuje částku ve výši 60.000,- Kč, další příjmy by měl 

žadatel zajistit z jiných zdrojů než z požadované dotace.  

 

3.   SK KAMIWAZA KARATE z.s.  
Žadatel působí celoročně na území Horních Počernic.  Pro děti a mládež organizuje 

tréninky s cílem rozvíjet jejich sportovní činnost, včetně aktivního zapojení do soutěží a 

turnajů a prázdninových aktivit. Sportovní činností motivuje děti a mládež v dlouhodobém 

rozvoji, s cílem eliminace nežádoucích patologických jevů. Komise navrhuje poskytnout 

žadateli dotaci ve výši 42.000,- Kč.  

 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17:45 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána. 

 

 

Bc. Jiří Šebek 

předseda komise v.r. 

 


