
Zpráva o činnosti Komise sportu RMČ za rok 2020 

 Komise sportu (dále jen KS) RMČ Praha 5 byla zřízena usnesením Rady městské části 
Praha 5 č. RMČ/1/1512/2018 dne 14. 11. 2018 jako poradní orgán zabývající se podporou a 

rozvojem sportu na území MČ Praha 5. 

Aktuální složení členů Komise sportu s hlasem rozhodujícím: 
Ing. Zdeněk Laciga, předseda 
JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová, místopředseda  
Členové: 
Karel Bauer, Mgr. Zdeněk Doležal, Ing. Jan Kavalírek, Ing. Tomáš Hron, Ing. Jan Panenka 
 
Změny ve složení členů Komise sportu: 
 
Dne 3. 6. 2020 došlo usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/22/632/2020 
k odvolání člena Ing Tomáše Myslivečka a ke jmenování nového člena Ing. Tomáš Hrona. 
 
V roce 2020 proběhlo 9 zasedání komise, a to 9. 1., 6. 2., 5. 3., 19. 5., 4. 6., 3. 9., 1. 10., 14. 
10. a 3. 12.  
 
Projednávané body jednotlivých zasedáni KS v roce 2020 : 

9. 1. 2020 

 Žádost - RC Tatra Smíchov  

KS doporučuje RMČ udělit akci záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro 
sport MgA. Davida Duška a individuální dotaci ve výši 50 000 Kč na technické 
zajištění akce. 
 

 Informace o společenském večeru "Sportujeme na Pětce" 
KS bere na vědomí informace ohledně společenského večera "Sportujeme na Pětce". 

6. 2. 2020 

 Žádost - SK Motorlet Praha - O pohár starosty - dar schválený ZMČ 

KS doporučuje RMČ schválit finanční dar ve výši 100 000 Kč, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ Praha 5 usnesením č. ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, a 
záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 

 

 Žádost - SK DNF - Běh přes motolské jamky - dar schválený ZMČ 

KS doporučuje RMČ schválit finanční dar ve výši 70 000 Kč, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ Praha 5 usnesením č. ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, s 

úpravou startovného pro děti do 18 let přes online systém za 20 Kč a na místě za 50 
Kč a záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - SK DNF - 3. štafetový běh pro veřejnost - dar schválený ZMČ 

KS doporučuje RMČ schválit finanční dar ve výši 60 000 Kč, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ Praha 5 usnesením č. ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, s 
úpravou startovného zdarma pro děti včetně kategorie junior/ka a záštitu starostky 
Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 



 Žádost - Charitativní závod Dračích lodí 2020 

KS doporučuje RMČ schválit záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro 
sport MgA. Davida Duška a individuální dotaci ve výši 42 500 Kč. 
KS doporučuje pro příští rok přeřadit akci z individuálních dotací pro sport do jiné 

rozpočtové položky MČ Praha 5. 
 

 Žádost - O pohár starostky Prahy 5 - tenisový turnaj 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 40 000 Kč na pronájem 
tenisového areálu, zajištění rozhodčích a organizační činnost a záštitu starostky Mgr. 

Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - 107. Primátorky 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 49 850 Kč a záštitu starostky 
Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Návrh nové koncepce dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2021 

KS bere na vědomí představené informace a žádá o průběžné informování. 
 

 Účast MČ Praha 5 na Ladronkafestu 2020 

KS bere na vědomí představený záměr a žádá o předložení plánovaného rozpočtu 
akce. 

 

5. 3. 2020 

 

 Žádost - RC Tatra Smíchov - dar schválený v ZMČ 

KS doporučuje RMČ schválit finanční dar ve výši 65 000 Kč, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ Praha 5 usnesením č. ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, a 
záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - RC Tatra Smíchov_2 - dar schválený v ZMČ 

KS doporučuje RMČ schválit finanční dar ve výši 65 000 Kč, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ Praha 5 usnesením č. ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, a 
záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Česká ragbyová unie 

KS nedoporučuje finančně podpořit tuto akci. 
 

 Žádost - Univerzitní sportovní klub Praha 

KS doporučuje RMČ udělit záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport 

MgA. Davida Duška a individuální dotaci ve výši 30 000 Kč na zpracování a tisk map. 
 

 Žádost - Celočeská federace Gekiken džucu 

KS nedoporučuje finančně podpořit tuto akci. 
 

 Spolupořadatelství Ladronkafest 2020 

KS doporučuje podpořit záměr na spolupořadatelství sportovního a volnočasového 
festivalu Ladronkafest 2020. 



 Program Aktivní město P5 pro rok 2020 a nové dotační programy pro podporu 
sportu v roce 2021 

KS doporučuje: 
- učinit pro program Aktivní město Praha 5 veškeré kroky potřebné ke 

spuštění k 1. 9. 2020. 
- k programu "Sportujeme na Pětce" dokončení návrhu do finální verze, 

jeho projednání s ekonomickým oddělením a předložení na dalším 
zasedání Komise sportu. 

- k programu na "Údržbu a opravy neinvestičního charakteru a rekonstrukce 

a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na MČ Praha 5" dokončení 
návrhu do finální verze, jeho projednání s ekonomickým oddělením a 
předložení na dalším zasedání Komise sportu. 

- k programu "5ka SPORTUJE" dokončení návrhu do finální verze, jeho 

projednání s ekonomickým oddělením a předložení na dalším zasedání 
Komise sportu. 

 

19. 5. 2020 

 

 Aktivní město Praha 5 - Letní tábory s Pětkou 

KS doporučuje RMČ schválit program Aktivní město Praha 5 - Letní tábory s 

Pětkou na podporu rodičům dětí ve věku 6-18 let, které mají trvalý pobyt na 

městské části Praha 5, na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a 
kempy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní v celkové výši 2 000 
000 Kč, s výší příspěvku 1 000 Kč na dítě, s uplatněním voucheru u 

poskytovatelů v rámci České republiky. 

 

4. 6. 2020 

 

 Rekonstrukce sportovního areálu RC Tatra Smíchov 

KS souhlasí se záměrem stavby "Rekonstrukce sportovního areálu RC Tatra 
Smíchov" na pozemcích parc. č. 4673/6, 4673/7, 4673/8, 4673/9 v k. ú. 
Smíchov, dle studie zprac. Bogle Architects s. r. o., dat. 02/2020, který 

spočívá v rekonstrukci a dostavbě stávajícího sportovního areálu. 
 

 Žádost - Na kole dětem 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 20 000Kč a záštitu 
radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Jóga pod Sluncem 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 49 900 Kč a záštitu 
radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Bouldering Session 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 30 000 Kč a záštitu 
radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Pražský opičák 



KS doporučuje RMČ schválit individuální dar schválený Zastupitelstvem MČ 
Praha 5 ve výši 60 000 Kč a záštitu radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Půlnoční silvestrovsko-novoroční běh 

KS doporučuje RMČ akci finančně nepodpořit. 
 

 Požadavky na elektronický informační systém k rozdělování dotací 
KS doporučuje RMČ urgentně pokračovat v krocích vedoucích k elektronizaci 

systému žádání, hodnocení a přidělování dotací v roce 2021 a tomu uzpůsobit 
znění směrnice č. 5/2017 - novela 2020. 

 

3. 9. 2020 

 

 Žádost - Festival alpinismu - dar schválený v ZMČ 

KS doporučuje RMČ snížit přidělení finančního daru ze 100 000 Kč na 50 000 Kč 
(z důvodu přesunu konání akce mimo území MČ P5) a udělit záštitu MgA. Davida 
Duška. 
 

 Žádost - Plavecko-běžecký pohár 
KS schvaluje udělení individuální dotace ve výši 40 000 Kč a záštitu MgA. Davida 
Duška. 

 

 Žádost - Pražský pohár parkouru 

KS schvaluje individuální dotaci ve výši 50 000 Kč a záštitu MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - SK Čechie Smíchov - velký nábor 

KS schvaluje individuální dotaci ve výši 40 000 Kč na další organizační náklady a 
občerstvení a záštitu MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Turnaj 5P 

KS schvaluje individuální dotaci ve výši 26 000 Kč a záštitu MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - VK Blesk 

KS schvaluje individuální dotaci ve výši 20 000 Kč a záštitu starostky Mgr. Renáty 
Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 
 

 Elektronizace podávání, hodnocení a přidělování dotací v oblasti sportu pro rok 
2020/2021 

KS doporučuje nadále pokračovat ve veškerých krocích, které povedou k 
úspěšnému spuštění pilotní elektronizace podávání, hodnocení a přidělování 
dotací v oblasti sportu v roce 2020/2021. 

 

 Aktivní město - podpora celoroční sportovní činnosti pro mládež do 18 let 
KS bere na vědomí informace sdělené radním MgA. Davidem Duškem o spuštění 
Aktivního města - podpory celoroční sportovní činnosti ve výši 600 Kč na osobu na 
školní rok 2020/2021 pro mládež do 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 
5. 



1. 10. 2020 

 

 Žádost - Lokal Blok 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci v celkové výši 20 000 Kč a 
záštitu MgA. Davida Duška. 
KS žádá Lokal Blok o dodání počtu dětí do 18 let, které jsou zde 
zaregistrovány a pochází z území MČ Praha 5. 
 

 Žádost - TJ Hlubočepy 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci v celkové výši 14 000 Kč a 
záštitu MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - Kung Fu a sebeobrana 

KS nedoporučuje schválit individuální dotaci a doporučují podat žádost o 
programovou dotaci pro rok 2021 v oblasti sportu. 

 

 Žádost - SK Motorlet 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci v celkové výši 20 000 Kč na 
věcné ceny a rozhodčí a záštitu MgA. Davida Duška. 
 

 Žádost - SK Motorlet_2 

KS nedoporučuje schválit žádost o individuální dotaci. 

 

 1. návrh rozpočtu 2021 pro oblast sportu 

KS souhlasí s návrhem rozpočtu 2021 pro oblast sportu. 
 

 

14. 10. 2020 

 

 Vyhlášení dotačních programů pro oblast sportu pro rok 2021 

KS doporučuje schválit vyhlášení dotačních programů pro oblast sportu pro 
rok 2021 v předloženém znění. 
 

 Žádost - AC Sparta Praha – florbal 

KS doporučuje souhlasit s individuální žádostí o poskytnutí dotace na 1. etapu 
dostavby zázemí haly na Barrandově v celkové výši 2 000 000 Kč. 
 

3. 12. 2020 

 

 Žádost - SK Motorlet Praha 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci v celkové výši 50 000 Kč a 
záštitu starostky Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida 
Duška v případě doplnění žádosti, její zpřehlednění, a to zejména v 
rozpočtové oblasti. 
 

 Elektronizace dotací 




