
Zpráva o činnosti Komise sportu RMČ za 1. pololetí roku 2021 

 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: 
 
V uvedeném období nedošlo ke změně složení členů KS. 
 
V 1. pololetí roku 2021 proběhlo 6 zasedání komise, a to 14. 1., 11. 2., 11. 3., 22. 4., 13. 5., 
10. 6.  
 
Projednávané body jednotlivých zasedáni KS v roce 2021 : 

14. 1. 2021 

 Projekt Prague sport open 2021 

KS bere na vědomí záměr na konání akce představený Mgr. Petrem Skřivánkem. 

 

11. 2. 2021 

 Žádost – HC Smíchov 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 50 000 Kč na pronájem ledu u 

ZŠ Tyršova výhradně pro sportování dětí a mládeže spolku HC Smíchov 1913. 

 

 Žádost – KK stadion 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 50 000 Kč na pronájem ledu u 

ZŠ Tyršova výhradně pro sportování dětí a mládeže spolku KK stadion. 

 

 Žádost – Na kolem dětem 

KS doporučuje RMČ udělit akci Na kole dětem nefinanční záštitu starostky Mgr. 

Renáty Zajíčkové a radního pro sport MgA. Davida Duška. 

 

 Zpráva o činnosti za rok 2020 

KS schvaluje zprávu o činnosti Komise sportu za rok 2020. 

 

 Změna času konání zasedání 

KS schvaluje změnu času začátků konání zasedání Komise sportu z 17:00 na 14:00. 

 

 

 

 

 



11. 3. 2021 – online 

 

 Podnět k realizaci projektu multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 

KS souhlasí s Podnětem k realizaci projektu multifunkčního hřiště na Hořejším 

nábřeží. 

KS doporučuje  

- doplnit do Podnětu i revitalizaci skateparku. 

- předložit Podnět k realizaci projektu multifunkčního hřiště na Hořejším 

nábřeží do Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů a následně do 

Rady MČ Praha 5. 

KS žádá o předložení studie proveditelnosti do Komise sportu. 

KS doporučuje RMČ zahájit přípravy projektové dokumentace k záměru 

včetně položkového rozpočtu a studie proveditelnosti. 

 

 Žádost – Dívčí hrady 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci ve výši 10 000 Kč a záštitu 

radního pro sport MgA. Davida Duška. 

 

 Zásobník investičních projektů 

KS bere na vědomí předložený seznam "Zásobník investičních projektů do 

sportu a sportovního zařízení 2021 - 2032". 

KS žádá o podrobné informace k bodu 5 a 16 tabulky. 

 

22. 4. 2021 

 

 Žádost - SUPRO 

KS doporučuje RMČ schválit nefinanční záštitu pro Supro Tech s.r.o. na 

Paddleboardové závody na Císařské louce. 

 

 Žádost – 108. 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. 

 

 Žádost – SmíchOFF 

KS doporučuje udělit akci Prague color climbing festival podporu ve výši 15 

000 Kč formou záštity radního pro sport MgA. Davida Duška. 

 

 

 Zpráva o výši nákladů vynaložených ze strany MČ Praha 5 na provoz veřejné 

ledové plochy na náměstí 14. října za sezónu 2020/2021 a 2019/2020 

KS bere na vědomí informace o výši nákladů na provoz veřejné ledové plochy 

na náměstí 14. října za sezónu 2020/2021 a 2019/2020 a uděluje odboru OVK 

včetně radního pro sport MgA. Davida Duška pochvalu za vyhlášení VZMR. 

 

 Projekt Aktivní město – letní tábory 

KS souhlasí se záměrem na podporu formou finančního příspěvku 1000 Kč 

pro děti do18ti let s trvalým pobytem na území MČ Prahy 5 na pobytový tábor, 



tábor s denním programem (tzv. příměstský tábor), sportovní či pohybová 

soustředění (sportovní campy), zaměření: sportovní, pohybová, kulturní 

(hudební, výtvarný, taneční), jazyková, doučovací nebo se zaměřením na 

vzdělávání, dovednostní/rukodělná a obdobná náplň programu, tzn. i jakákoliv 

volnočasová aktivita (např. hra na hoboj) v trvání minimálně 4 po sobě 

jdoucích dní v termínu od 1. 5. 2021 – 31. 8. 2021. 

 

Celkový rozpočet činí 1 200 000 Kč + 7 % provize poskytovateli služby (84 

000 Kč + 17 640 Kč DPH), celkem tedy 1 301 640 Kč. 

 

KS doporučuje realizaci projektu. 

 

 

13. 5. 2021 

 

 Projednání Strategie 2030+ za oblast sportu 

KS doporučuje 

- ke schválení dokument Strategie 2030+ za oblast sportu. 

- zařadit do zásobníku projektů (dlouhodobý výhled) jednání o využití 

pozemků ke sportovním aktivitám pro veřejnost: 

 nevyužité pozemky na Císařské louce 

 fotbalové hřiště Tatry Smíchov u Železničního mostu 

 

 

 

10. 6. 2021 

 

 Přehled čerpání individuálních dotací za 1. polovinu roku 2021 

       KS bere na vědomí představené informace o stavu čerpání financí na 

individuální dotace v oblasti sportu v 1. polovině roku 2021. 

 

 Schválení termínů zasedání Komise sportu v období září - prosinec 2021 

KS schvaluje zasedání Komise sportu v období září - prosinec 2021 každý 2. 

čtvrtek v měsíci od 14 hod, a to: 

9. 9. 2021 

14. 10. 2021 

11. 11. 2021 

9. 12. 2021 

 

 Aktivní město – tábory s Pětkou 

KS bere na vědomí představené informace o průběhu Aktivního města - tábory s 

Pětkou a o vyčerpání vyčleněných příspěvků. 

KS doporučuje  

- změnit poměr příspěvků na letní tábory (nižší) a celoroční činnost (vyšší). 

- převést část finančních prostředků z programových dotací na program 

Aktivní město. 

 



 

 Žádost – Jóga pod sluncem 

KS doporučuje RMČ schválit individuální dotaci v celkové výši 30 000 Kč a záštitu 

radního pro sport MgA. Davida Duška. 

 

 
 
Přehled účasti členů KS na zasedání v 1. polovině roku 2021: 
 
 

Číslo zasedání 1. 2. 3. 
 

4. 
 

5. 6. 

Datum 
 
14.1.2021 11.2.2021 

11.3.2021 - 
online 

 
 
22.4.2021 

 
 
13.5.2021 10.6.2021 

           

Ing. Zdeněk Laciga P P P 
              

P 
              

P P 

JUDr. Ing. Marie 
Aschenbrennerová O O P 

              
O 

              
O P 

Karel Bauer P P P 
             

P 
             

P P 

Mgr. Zdeněk Doležal P P P 
                  

P 
                  

P P 

Ing. Jan Kavalírek P O P 
                                        

P 
                                        

P P 

Ing. Tomáš Hron O P P 
 

P            
             

P P 

Ing. Jan Panenka P P P 
             

P 
             

P P 

 

P – přítomen 

O – omluven 

 

 

V Praze dne 14. 10. 2021 

 

 

Ing. Zdeněk Laciga 

předseda 

 


