
Důvodová zpráva 

BJ/0288/2022 
 

Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské 

tvrzi 860/4, Praha 9 – Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ  

 

 
Úvod do problematiky: Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, 

z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, Praha 9 – Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace z 

rozpočtu MČ. 

 

Popis výchozího stavu: Spolek Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., 

předložil na městskou část žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Praha 20 ve výši 

38.000,- Kč na podporu skautských akcí během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na 

kulturní akce a výstavy. 

 

Junák je dětská nezisková organizace zaměřená na využití volného času dětí a mládeže. 

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 

intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Podpora všestranného rozvoje dětí a 

mládeže zahrnuje vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové 

aktivity. Skautské středisko v Horních Počernicích se od září 2019 rozrostlo o tři další oddíly, 

dohromady tedy čítá 8 oddílů, které se pravidelně každý týden schází. Ke své činnosti oddíly 

využívají areál Chvalského lomu a klubovnu v prostorách farní zahrady.  

 

Skautské středisko v Horních Počernicích organizuje během roku celou řadu akcí. Mezi ně 

patří tradiční akce pro rodiče a veřejnost, výlety a tábory pro členy střediska. Při organizaci 

podobných akcí spolupracují s Chvalským zámkem, Divadlem Horní Počernice, ZŠ Stoliňská, 

Mumraj z.s., SHM Klub Praha Počernice, SKP HoPo, Neposeda a obč. sdruž. Molechet.  

V rámci schůzek a akcí zařazují do programu návštěvy kulturních akcí, památek, divadelních 

představení, muzeí a galerií. Také se snaží dětem přibližovat naši historii za pomocí různých 

interaktivních programů a workshopů. Účastní se vzpomínkových akcí. Součástí programů je 

i výtvarná a rukodělná činnost, kterými se snaží rozvíjet kreativitu a manuální zručnost dětí. 

Mezi akce pro veřejnost v Horních Počernicích, na kterých se podílí, patří především 

Počernické světýlko, rozdávání Betlémského světla, Masopustní průvod a Počernické kuře. 

Středisko pořádá také jednou ročně reprezentační ples, na který jsou zváni jak aktivní členové 

střediska, tak i bývalí členové, rodiče a další, kteří jsou jakkoliv spojeni se střediskem. 

 

Popis navrženého řešení: Projednat žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň 

Horní Počernice, z.s. na individuální dotaci. 

 

Spolek Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice je tradičním žadatelem o dotace 

z rozpočtu městské části, včetně individuálních dotací. Dle ekonomické rozvahy činí celkové 

náklady projektu 56.500,- Kč, z čehož celkem 22.500,- Kč činí materiálové náklady 

(kancelářské potřeby, literatura, deskové hry, vyráběcí materiál) a nemateriálové náklady jsou 

celkem 34.000,- Kč (vstupné na kulturní akce, prezentace střediska, tisk, poštovné, toner, 

hudební doprovod na masopustním průvodu).  

 



Požadavek na individuální dotaci od MČ činí 38.000,- Kč. V případě poskytnutí dotace by ji 

žadatel využil na všechny výše uvedené náklady. 

 

 

Rizika navrženého řešení: Rizika usnesení nejsou. 

 

 

Doplňující informace: 

• Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice  

• Karta k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022 

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 

 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: Na základě doporučení komise schválit 

spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, 

Praha 9 – Horní Počernice individuální dotaci ve výši xxxx,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Radka Tadičová, DiS., referent OSVŠ 

 


