MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE PRO SPORT
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT RMČ PRAHA 4
ZE DNE 20. 5. 2019
(dále také komise)
Datum jednání:

20. 5. 2019

Místo jednání:

SARAP, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3

Začátek jednání:

17.00 h.

Konec jednání:

19.50 h.

Jednání řídili:

Jiří Svrček, radní RMČ Praha 3

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny): Vilém Anzenbacher, člen (odchod: 18.50)
Helena Ganická, členka
Michal Halbich, člen
Jan Mrkos, místopředseda
Jaroslav Rybář, člen
Adam Šenk, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňující dálkový přístup.

Omluveni:

Miroslav Fabík, předseda
Michal Papež, člen
Zdeněk Řeřicha, člen

Přítomní hosté:

Václav Bartásek, ředitel SARAP
Marek Papírník, trenér Viktorky Žižkov, z.s.

Počet stran:

4

Zapsala:

Alena Gotmanovová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Jaroslav Rybář, člen
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.

SARAP
Viktorka Žižkov, z.s.
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
Různé

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

Souhlas s přítomností hostů – p. Bartáska a p. Papírníka
Hlasování:
pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byl pověřen Jaroslav Rybář
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:
1. SARAP
Pan Bartásek provedl členy komise areálem SARAP a seznámil je s připravovanými záměry
změn (výstavba beachvolejbalové haly, výměna povrchu basketbalového hřiště).

2. Viktorka Žižkov, z.s.
Pan Papírník seznámil členy komise s činností Viktorky Žižkov, s počty členů v přípravných
družstvech a s čerpáním dotace.

3. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
Pan Svrček předložil návrh na úpravu dotačního programu pro sportovní oblast. Seznámil
členy komise s cílem a návrhem podporovaných aktivit v souladu se Strategií dotační politiky
městské části Praha 3 pro období 2019-2022.
Cílem programu je podpořit sportovní a tělovýchovné aktivity pro všechny generace obyvatel
Prahy 3, především prostřednictvím rozvoje dostupných pohybových aktivit pro širokou
veřejnost, podpory sportu dětí a mládeže a podpory sportovních programů přispívajících
k prevenci sociálně patogenních jevů dětí a mládeže.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
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Návrh podprogramů:
1. Podpora sportu dětí a mládeže
2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
3. Podpora handicapovaných sportovců
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Popis účelů jednotlivých podprogramů:
1. Podpora sportu dětí a mládeže
- příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií,
údržba a drobné opravy
- příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3
u tělovýchovných jednot, které buď nedisponují vlastním vhodným sportovištěm,
nebo v případech např. zimní přípravy
- práce s dětmi a mládeží v daných jednotách vztažený zejména na členskou
základnu v daných věkových kategoriích v souvislosti s časovou náročností
tréninkového procesu mládežnických družstev
- příspěvky na výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) dětí
a mládeže konané mimo území Prahy 3
- podpora akcí školních sportovních klubů a lokálních akcí NNO v daném regionu sportovní turnaje, závody atd. především pro děti a mládež
- podpora cílené a systémové práce trenérů v tělovýchovných jednotách
2.

Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
- příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií,
údržba a drobné opravy
- sportovní aktivity pro různé cílové skupiny a to jak formou jednorázových tak
i dlouhodobých programů, např. programy pro seniory či pro rodiče s dětmi

3. Podpora handicapovaných sportovců
- podpora jednotám a klubům, které nabízejí sportovní aktivity handicapovaným
sportovcům
- příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií,
údržba a drobné opravy
- příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3
u tělovýchovných jednot, které buď nedisponují vlastním vhodným sportovištěm,
nebo v případech např. zimní přípravy
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
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Specifická kritéria pro oblast tělovýchovy a sportu:
Význam projektu pro obyvatele Prahy 3
Velikost členské základny / předpokládaný počet účastníků
Kontinuita projektu
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: Komise pro sport RMČ žádá Výbor pro dotační politiku ZMČ o zapracování cíle,
podporagmů, účelů a kritérií pro dotační oblast tělovýchovy a sportu do dokumentů týkajících
se dotačního řízení na rok 2020.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zápis ověřili:

………………………………………………………
Jaroslav Rybář, člen komise

………………………………………………………
Jiří Svrček, radní RMČ Praha 3
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