Zápis z 3. zasedání KOMISE PRO SPORT, SPOLKY A VOLNÝ ČAS konaného dne 13. 5. 2019
Účastníci: viz prezenční listina
Jednání zahájila předsedkyně komise Mgr. Hana Urbanová (dále jen předsedkyně) přivítáním
členů a hostů v 17:30.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu
Zpětná vazba ke grantovým programům a návrhy do budoucna
Příprava dětského dne
Diskuse

Následovalo projednání jednotlivých bodů:
1. Zahájení, schválení programu
Předsedkyně uvítala všechny přítomné a dala hlasovat pro schválení programu.
Program schválen 5:0:0
V 17:40 dorazila paní Mgr. Daniela Podolková M.A. a pan radní Radovan Koutský
2. Zpětná vazba ke grantovým programům a návrhy do budoucna
Kateřina Erbsová – Žádosti o dotace nebyly vyřazovány z důvodu formálních nedostatků
(chybějící čísla účtů, čestné prohlášení, podpisy… ). Žadatelé byli vyzváni k doplnění. S výší
dotace nebyl spokojen spolek Sportcentrum, jejich požadavky a vyplněný rozpočet však
nebyl uznatelný pro přidělení vyšší dotace. Přidělených 20 000 Kč Sportcentrum odmítlo
přijmout.
Daniela Podolková – Spolek Naše Pitkovice by uvítal půjčení podia na vánoce pro vystupování
dětí 30. 11. 2019.
Radovan Koutský – Podium bude možné si pronajmout, obec ho zatím kupovat nebude
Tomáš Kaněra – Dotázal se jakým způsobem byly dotace přidělovány a v čem spočívá
transparentnost dotačních programů.
Mgr. Kateřina Erbsová – Ač jsme se snažili být co nejvíce objektivní, museli jsme posuzovat
každou žádost individuálně, protože těžko se porovnává spolek s dvaceti členy se sportovní
organizací, která má 400 členů. Důležitý byl přínos akce nebo činnosti pro občany, finanční
dostupnost i možnost účasti širší veřejnosti než jen jejich členů.
Transparentní je to především v tom, že všichni vědí, kdo kolik žádal a kdo kolik dostal a
proč. Žádosti jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu. Všechny přidělené dotace a jejich výše jsou
v tabulkách na webu Prahy 22.
Daniela Podolková – Uvítala by rychlejší zpětnou vazbu, ještě před schválením dotace.
Kateřina Erbsová – Zpětnou vazbu dostali ihned ti, kteří měli formální nedostatky
v žádostech, aby je odstranili, na výši částky to nic neměnilo. Zasedání hodnotící komise bylo
v týdnu bezprostředně po skončení lhůty pro přijímání žádostí. V příštím roce se pokusíme
schvalování dotací a vyrozumění spolků ještě více urychlit.

3. Příprava dětského dne
Radovan Koutský – obeslali jsme všechny spolky a organizace, aby na dětském dnu
představili své aktivity. Přiobjednali jsme ještě atrakce- (řetízkový kolotoč, nafukovací
převleky pro souboj, malování na obličej, biketrial, nafukovací lezecká stěna, myslivci-střílení
ze vzduchovky, kvízy o lese, historický šerm, krav maga, Jiskřička –prezentace, podium pro
vystoupení dětských písní a kabaretu DS Domino, omalovánky prezentace – SHM, paní
Tamelová – koně. Občerstvení, moderátor, 2x pohádka.
Stanislav Paseka – bylo by potřeba větších stanů pro konání akcí na aktivity při nepřízni
počasí.
Radovan Koutský – Máme objednané 3 velké stany.
4. Diskuse
Systém půjčování mobiláře – seznam mobiliáře bude zpracován a vyvěšen na stránkách MČ
s pravidly pro půjčování.
Nová sportovní hala – pracuje se na projektové dokumentaci, měla by být hotová do
listopadu. Diskuse nad možným budoucím využitím.
Předsedkyně dala hlasovat o dalším termínu konání zasedání komise 16. 9. 2019 v 17:30
Termín schválen 6:0:0
Předsedkyně poděkovala za účast a rozloučila se v 18:45 hod.

Zapsala: Veronika Línková
Souhlasí: Mgr. Hana Urbanová

