Zápis z jednání Komise pro sport, spolky a volný čas Rady MČ Praha 22 č. 8/2020
konané dne 21. 9. 2020
Místo konání:
Zahájení jednání:
Ukončení zasedání:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

(zasedací místnost č. 113 v 1. patře radnice)
17:30 hod.
18:15 hod.
Mgr. Hana Urbanová, Veronika Línková, Tomáš Kaněra, BC. Hana
Vagenknechtová, Mgr. Dušan Erbs, Stanislav Paseka, Mgr. Kateřina
Erbsová
Mgr. Veronika Špalková Kuželová, Ing. Urszula Bebarová

Je přítomna nadpoloviční většina členů a komise je usnášeníschopná.
1.

Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájil předsedkyně komise Mgr. Hana Urbanová. (dále jen předsedkyně) přivítáním členů a hostů.
Návrh programu:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Vyúčtování grantů
3. Proběhlé akce
4. Plánované akce
5. Ustanovení dalšího termínu konání komise
6. Různé
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 schválila program:
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
2. Vyúčtování grantů
Mgr. Kateřina Erbsová – granty budou vyúčtovány ze skutečně zaplacených oprávněných nákladů i na
neuskutečněné akce.

3. Proběhlé akce
Bc. Hana Vagenknechtová – zrušili jsme akce - Ukliďme Česko, Velikonoční vrčení, Pálení čarodějnic,
odložili jsme Dětský den „Karneval Rio de Hájekeiro“ na rok 2021. 13. 6. 2020 proběhla Hájecká
cyklojízda.
Tomáš Kaněra – na Letní fotbalový kemp jsme měli původně 70 přihlášek, celkem se přihlásilo 102 dětí,
z nichž dorazilo 96, což bereme jako velký úspěch. Soustředění v Heřmanicích i příměstský tábor proběhli
ke spokojenosti všech.
Stanislav Paseka – vše co mělo tak proběhlo. Na soustředění bylo 50 lidí, měli jsme i tábor mimo Prahu,
turisťák a okružní výlety kolem Prahy. Zrušil se přebor.
4. Plánované akce
Bc. Hana Vagenknechtová – z naplánovaných akcí chceme v říjnu uskutečnit „Drakiádu“, zrušit „Hájeckou
kachnu“ a Rozsvěcení vánočního stromečku podle dané situace.
Tomáš Kaněra – naplánovaný fotbalový turnaj firem na 28. 9. 2020 byl z důvodu odhlášení velkého počtu
týmů zrušen.
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Stanislav Paseka – naplánovaný florbalový turnaj O pohár uhříněveského starosty bude 10. 10. 2020
v tělocvičně ZŠ U Obory
Požádali bychom pana starostu o předání cen kolem 14:00 hodiny.
Mgr. Dušan Erbs – 3. 10. 2020 se uskuteční 4. Uhříněveský běh Prknovkou, kde proběhne rodinná štafeta,
Bikeway prémie a Přebor Prahy 22.
Do školy běhu začalo chodit pravidelně poměrně hodně dětí, za což jsme rádi, ale původně to bylo myšleno
pro rodiče, kteří přijdou běhat tak mohou své děti také přivést a my se o ně postaráme. Budeme to muset
nějak kapacitně zregulovat.
5. Ustanovení dalšího termínu konání komise
Všichni přítomní se shodli na termínu 30. 11. 2020 v 17:30

6.

Různé

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18:15 hodin ukončila zasedání komise.

Zapsal/la:
tajemníce komise
Veronika Línková
Ověřil/la:
předsedkyně komise
Mgr. Hana Urbanová
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