Zápis z jednání Komise pro sport, spolky a volný čas Rady MČ Praha 22 č. 9/2021
konané dne 17. 01. 2022
Místo konání:
Zahájení jednání:
Ukončení zasedání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

(distančně přes aplikaci CiscoWebex)
16:00 hod.
17:15 hod.
BC. Hana Vagenknechtová, Veronika Línková, Tomáš Kaněra, Mgr.
Dušan Erbs, Mgr. Veronika Špalková Kuželová, Ing. Urszula Bebarová
Stanislav Paseka
Radovan Koutský, Magda Paseková, Mgr. Pavel Kappel,

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

Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájila předsedkyně komise Bc. Hana Vagenknechtová. (dále jen předsedkyně) přivítáním členů
a hostů. Zjištění účasti členů, hlasování o možnosti účasti paní Magdy Pasekové jako hosta.
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 schválila účast hosta
Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDEŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Návrh programu:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Představení nových členů komise, předsedy
3. Nové fungování komise do voleb 2022
4. Vyúčtování grantů/změna účelu grantů 2021
5. Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturní a sportovní činnosti neziskových
organizací pro rok 2022 - úprava podmínek, diskuse
6. Dotazy občanů - Běžecká škola Prahy 22
7. Harmonogram akcí na rok 2022
8. Různé
9. Ustanovení dalšího termínu konání komise
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 schválila program:
Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
2. Představení nových členů komise, předsedy
Bc. Hana Vagenknechtová se představila a oznámila, že byla zvolena RMČ Praha 22 předsedkyní komise,
uvedla, že se na tom nic zásadního nemění, jelikož již byla v této komisi členkou.
.
3. Nové fungování komise do voleb 2022
Předsedkyně uvedla, že se v zásadě ani na fungování nic měnit nebude, protože do voleb zbývá už pouze
několik málo měsíců. Nikdo z členů nic k tomuto bodu neměl.
4. Vyúčtování grantů/změna účelu grantů 2021
Předsedkyně řešila možnost změny účelu využití zbývajících finančních prostředků, aby se mohlo
individuálně žádat, jelikož se nemohli konat všechny naplánované akce z důvodu covidových opatření.
Zažádali Urszula Bebarová (spolek naše Pitkovice) a Bc. Hana Vagenknechtová (spolek občanů Hájku)
Vše proběhlo v pořádku, žádosti byli schváleny. Nikdo jiný nic k vyúčtování neměl.
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Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturní a sportovní činnosti neziskových organizací
pro rok 2022 - úprava podmínek, diskuse.
Předsedkyně: Uvedla, že v tuto chvíli by měl být dotační program již zveřejněn na stránkách MČ Praha
22 dotační program v plném znění.
5.

Schváleno bylo dle navrženého rozpočtu na ZMČ Praha 22 v prosinci 2021 na podporu kulturních a
společenských aktivit 600 000 Kč, na podporu sportovní činnosti 700 000 Kč a pro jednotlivce a spolky na
reprezentaci 50 000 Kč.
Proběhlo snížení v rámci úspor rozpočtu na hlavní programy kulturní a sportovní aktivity byly poníženy o
150 000 Kč, nakonec v rámci sportovní činnosti bylo naopak 100 000 Kč přidáno, jelikož došlo k malým
změnám v možnosti žádání o dotace a granty.
Veronika Kuželová: sdělila, že v tuto chvíli ještě programy na webu uveřejněny nejsou.
Předsedkyně: sama o tuto informaci žádala a bylo jí řečeno, že už to na webu je, pokud tomu tak není, je
možné, že to právě probíhá, jinak neví, kde se stala chyba.
Kateřina Erbsová: pokud ještě není schválen zápis z RMČ, nemůže to být ani zveřejněno.
Tomáš Kaněra: uvedl, že zápis se zveřejňoval teď v průběhu odpoledne, Rada MČ Praha 22 proběhla
v pátek, na které jsme odsouhlasili tento dotační program.
Dotační titul je ve velmi podobném znění jako ten předchozí, je tam pouze jedna jediná změna, kterou jsem
probíral s paní Erbsovou, upravili jsme to tak, aby to bylo nejen pro registrované členy, ale také i pro jinak
evidované sportovce, aby to nedosáhlo např. jen na fotbal, volejbal, ale i na jinak evidované sportovce
ostatních spolků. Stačí mít v rámci spolku evidované členy a k žádosti o dotaci doložit jejich seznam.
Kateřina Erbsová: „Nevzpomínám si, že bychom probírali nějakou změnu, nicméně k tomu nemůžu teď
nic říci, neviděli jsme ty podmínky na ten daný rok.“
Dušan Erbs: „Myslím si, že se nemáme o čem bavit, stále aktualizuji web a nic tu nevisí, navrhuji se sejít,
až budou dotační programy k dispozici.“
Předsedkyně: „Změnili se tam dvě věci v textaci, a zmírnilo se to, jednak se změnili částky, ty jsem zmínila
a druhá změna je, že se nebude žádat pouze na základě registrace, ale i evidence. Jiné změny neproběhly.“
Veronika Kuželová: požádala o harmonogram, od kdy a do kdy se může žádat a datum kdy se dozvíme,
že bude schváleno.
Tomáš Kaněra: „Zveřejnění bude na webu od 18. 1. 2022 - 18. 4. 2022 lhůta pro podání žádostí, bude od
18. 2. – 7. 3. 2022 a žádost na reprezentaci bude od 18. 2. 2022 – 18. 10. 2022, může se o prázdninách stát
nějaká sportovní akce, takže tady to bude prodlouženo. Které žádosti a jak byly schváleny, se určitě dozvíte
do konce března.“
Předsedkyně: jen doplnila, že v případě vyšší částky půjdou tyto žádosti za zastupitelstvem.
Dušan Erbs: „Termíny jsou úplně jinak, než jste slibovali na ZMČ, že do února bude hotovo.
Tomáš Kaněra: „Snažíme se, je to vypsané o měsíc dříve, než to bylo v minulém roce. Je mi jasné, že
potřebujete vědět včas, zda peníze dostanete.“
Radovan Koutský: Program jsme schvalovali o měsíc dříve než v minulosti, pravidla jsme upravili tak,
aby byli jednodušší například i pro nově zřízenou Běžeckou školu. Máme je mírnější, než byli v minulosti.
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Kateřina Erbsová: kdy mohou lidé očekávat peníze na účtech? Pokud schválíte žádosti v březnu na RMČ,
ale všechny ostatní žádosti nad 50 000 Kč bude muset schvalovat zastupitelstvo, které je 9. 3. 2022 a další
je v červnu tak jestli jste si toto uvědomili, že se to nemůže stihnout.
Tomáš Kaněra: Máte pravdu, jak jsme změnili ten termín zastupitelstva, tak jsem si to vůbec neuvědomil,
tak tedy ještě po domluvě s kolegy upravíme termín, abychom to podali dříve a mohli žádosti nad 50 000
Kč schválit toho 9. března na ZMČ.

6. Dotazy občanů - Běžecká škola Prahy 22
Předsedkyně: „Tento bod byl zařazen, proto, že s mým vstupem do funkce předsedkyně této komise se na
mě obrátila paní S. a chtěla po mě zápisy z jednání komise, kde bylo rozhodnuto o tom, že se již nebude
podporovat Běžecká škola, proč v roce 2021 neproběhla žádná komise, případně kde je zveřejněn zápis a
na jaký termín je svolána další komise? Snažila jsem se jí odpovědět na jednotlivé body, akorát ne na to,
proč neproběhla v loni žádná komise. Víme, že byl covid., ale mohla proběhnout např. touto formou jako
dnes.“
Kateřina Erbsová: „Protože ji H. Urbanová nesvolala, ani nebylo potřeba ji svolávat, nebyly žádné změny
ani dotační programy se neměnily, ani pravidla ani částky, tak nebyl důvod.“
7. Harmonogram akcí na rok 2022
Veronika Kuželová (Ucho a Sokol): bylo to dost náročný, dělali jsme karneval formou vyfocení
v kostýmu, přišlo asi 16 dětí. Několikrát jsme vyjeli s divadlem, ale lidé do divadla nechodí. Je to celkově
špatný. Dělali jsme Betlém formou videa, který má úspěch. Během roku nám zemřeli tři členové, tak
uvidíme, zda nějaké nové hry nazkoušíme. Zvažujeme karneval. Nebyl to pro nás příznivý rok. Ještě jsme
dělali „Dušičky“ byly spojené s akcí CUKŘIK. Žádali jsme finance pouze na karneval a na divadelní hru
dostali jsme tolik, kolik jsme vyčerpali. Změny zatím nehodláme dělat, nevíme co bude.
Ing. Urszula Bebarová (spolek Naše Pitkovice): inspirovali jsme se městskou částí, jak dělá velikonoce,
tak jsme v tomto duchu udělali „Čarodějnice“ takové stopování se zastaveními, kde děti luštili. Mělo to
větší úspěch, než jsme čekali dokonce i u starších dětí, letos bychom to chtěli zopakovat.
Dále proběhli klasické akce, jako je Drakiáda, Pitkovický chodník a lampionový průvod. Všechny měli
vetší účast než obvykle, lidem to setkávání chybělo. Pouze neproběhlo rozsvícení Vánočního stromečku,
který byl na poslední chvíli zrušen jako všude jinde. Měli jsme připravené dárečky pro děti i nacvičený
program, který jsme aspoň natočili ve školce a poslali rodičům. Nevyčerpali jsme celou žádanou částku,
něco jsme vraceli. Mrzelo nás, že nebyla tato informace dostupná dříve. Jinak jsme rádi za vše, co od města
dostáváme.
Tomáš Kaněra (SK Čechie): Jsem rád, že je hlad po jakýmkoli pohybu, vždy když uděláme nějakou akci,
vždy přijde neuvěřitelné množství dětí i rodičů. Vše co mělo proběhnout, proběhlo, akorát jarní lock down
nám nedovolil dohrát soutěže. V létě už to bylo relativně v normálu, o prázdninách proběhl fotbalový kemp,
účastnilo se ho nějakých 105 dětí, pak letní soustředění několik týmů. Na zápis přišlo 50 dětí, z toho se jich
45 zaregistrovalo. Máme tedy celkem 13 týmů. Na tento rok plánujeme úplně to stejné.
Mgr. Dušan Erbs (Běžecká škola): Měli jsme v loňském roce největší účast, jelikož všechny aktivity a
kroužky byli potlačeny. Běžecká škola byla velmi úspěšná. Je škoda, že v rámci MČ končí, přebírám tedy
veškerý projekt na sebe, od ledna bude v nové a svěží podobě a poběží dál v novém hábitu.
Magda Paseková (SHM Kolovraty): My jsme se věnovali rekonstrukcím a opravám. Pravidelná činnost
začala od května do prosince lepší než v roce 2020. Snažili jsme se s dětmi pracovat v menších skupinkách.
Půjčovali jsme přes okýnko stolní hry a dávali materiál na výrobky. Přes prázdniny se nám podařilo získat
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grant z Ministerstva školství na letní kempy. Uspořádali jsme jich 6 a všechny byli pro děti zdarma. Pak
proběhli turnaje, vili jsme adventní věnce s menšími počty osob. Chystali jsme mikulášské balíčky,
účastnili jsme se tříkrálové sbírky. Finanční prostředky jsme využili na rekonstrukce a opravy, na faře
chceme zprovoznit klubovny a venkovní povrch.
Bc. Hana Vagenknechtová (Spolek občanů Hájku): Moc akcí jsme neměli, některé jsme nahradili jiným
poznávacími, např. vánoční trasy. Dárečky dětem proběhli jinou formou jak na vánoce, tak i na velikonoce.
Proběhl Dětský den, Drakiáda, podařilo se nám děti nějakým způsobem vytáhnout ven od PC. Prostředky
nám nějaké zbyli a podané žádosti o změnu účelu bylo vyhověno. Pořídili jsme nějaký itinerář do spolku
do majetku. Na příští rok plánujeme úplně stejně, neslevujeme.

8. Různé
Tomáš Kaněra: pane Erbsi, budete používat pro provozování Běžecké školy stejné IČO nebo jiné. Jede o
podmínky pro podání žádosti o dotaci. Žadatel musí mít min. dva roky kontinuitu na MČ Praha 22 ve
sportovní sféře.
Ptám se na to proto, že mě na to upozornili auditoři, vy jste říkal, že Běžeckou školu si objednávala MČ u
SportGroup, ale to je v rozporu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek, v tomto případě jde o
zakázku, která se řetězí, nelze tedy dále pokračovat stejným způsobem, jako doposud. Byli tu dvě možnosti,
buď to nechat vysoutěžit, nebo smlouvu neprodloužit, proto jsme se na RMČ usnesli a udělali to stejným
způsobem, jak to mají ostatní žadatelé o dotaci. Tímto se omlouvám se za špatnou komunikaci.
Mgr. Dušan Erbs: společnost „SportGroup“ má tady dlouholeté zkušenosti, taktéž spolek „Děti Severu“
byl založen 2007 a funguje od té doby a je registrován od všemi organizacemi ČUSem apod. s tímto určitě
nebude problém.
Předsedkyně: Zkonstatovala, že dohady ohledně dotačních podmínek tady byly a budou vždy, ale byla by
ráda, aby se v budoucnu chyby a nedorozumění v komunikaci eliminovali a žadatelé případné změny
přijali, mělo by to být pro všechny spravedlivé bez ohledu na to, kdo o tom rozhoduje.
Radovan Koutský: poděkoval a pogratuloval paní předsedkyni, že se ujala této funkce.
Panu Erbsovi sdělil, že peníze pro Běžeckou školu v rozpočtu jsou, jen budou dány jinou formou. Zmínil,
že elektrickou přípojku v Pitkovicích budou moci spolky jak Spolek Naše Pitkovice tak občanů Háku,
používat, ale starat se oni bude MČ. Veronice Kuželové sdělil, že všechny kulturní akce z minulých let
budou i letos, včetně letního kina, včetně letních tanečních odpolední, chceme opět zkusit Bigbít.
Na kulturu jsou v rozpočtu 3 000 000 Kč.
Kateřina Erbsová: Jak se může občan dostat na komisi, spousta lidí by se ráda zúčastnila,
Radovan Koutský: jednací řády jsem nechal upravit, aby se na komise mohli dostat alespoň zastupitelé.
V minulých letech se nemohl účastnit nikdo kromě členů. Komise je poradní orgán rady. Nechceme, aby
se komise účastnil kdokoliv, ale je na předsedovi a členech hlasovat o tom kdo může být na komisi
přítomen.
Předsedkyně: dle jednacího řádu se samozřejmě dá svolat veřejné jednání osob na komisi než pouze členů
a zastupitelů. Komise je poradním orgánem RMČ nikoli diskusní platforma pro občany. Informace a
požadavky by měli zprostředkovávat členové komise nebo právě zastupitelé. Spíš vidím smysl v lepší
informovanosti a komunikaci potřebného směrem z i dovnitř komise.
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9. Ustanovení dalšího termínu konání komise
Další termín nebyl ustanoven, kdyby bylo potřeba, jsou tu individuální možnosti. Čas začátku zasedání
komise je preferován nejdříve od 17 hodin.

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 17:15 hodin ukončila zasedání komise.

Zapsal/la:
tajemníce komise
Veronika Línková
Ověřil/la:
předsedkyně komise
Bc. Hana Vagenknechtová
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