seznam členúkomise:
Miroslav Tutter MBA. _ předseda
ondřE Petr - člen
Mgr Vladimír Drábek - člén
lng. Eva Petrová - člen
Jana Fojtová - člen
PřítomniI
Mgr, VladimííDrábek

Jana Fojtová
lng. Evá Petrová

Bc. stanislav Václavovic

-

tajemník (zastupuje Bc. Fátora)

omluVeni:

ondřej Peh
Miíoslav Tutter l\4BA.
Předsedájící: l\/lgr. Vaadimír D.ábek
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Píogram jednáníi

1.
2,
3.
4.

zah\ení

Volba ověřovatele zápisu
Kontrcla zápisu z minulého jednáni sportovnl komise
zádost o individuálni dotaci - Policejní spoňovní klub olymp Praha z-§,, lÓo: 496 25 837
PÉgue Wrestling open 20í6 ínládežev zápase řecko-řImském

5,

Žádost o individuální dotaci

6,

Žádosto individuální dotaci- silueta, lČo| 265 38 237 Letenský pohár 2016
-

7.

Žádost o individuáIní dotaci_

8,

Žádost o individuální dotaci - císař outdoor , z.ír., lČo: o34 43 337

9.

MlNlfotbal20í6

_

Policejni sportovní k|ub olymp Praha z,s., lÓo: 496 25 837
Pronájern spoítoviště pro kopanou fotbalového oddílu PsK olymp Praha

czEco

s,í,o,,

lčo:289 58 9oo -Activefor Life

Píogram můžebýt do doby jednáni komise operativné upraven,

Usnes€ní
-1-

1, zah e^í
sK zvoliJa přesédajícímlvtgr, Vladimíra D.ábka,
Předsedající sK zahájil jednání,

Hlasování PRo 3 PRoTl o

ZDRŽEL

sE

o

2. Volba ověřovatele zápisu
sK zvolila ověřovatelkou zápisu paní lng, EVu Pékovou

Hla§ování PRo 3 PRoTl 0

ZDRŽEL

sE

o

ZDRŽEL

sE

0

3. Kontřola zápi6u z minulého jednání spořtovní komise
sK Vzála na Vědomi a odsouhlasi]a zápis z minulého jednání,

Hlasování PRo 3 PRoTl 0

4. Žádo§t o individuálíí dotaci
Usnesení sK Viz příloha č. 1

- Policejni sportovn| klub olymp Praha z s, lÓo: 496 25 837
Prague wrest]ing open 2016 mládeže V žápase řecko-římském

5. Žádost o individuální dotaci - Policejní sportovní klub olymp Plaha z,s , lČoj 496 25 837
Pronéjem sportoviště pro kopanou fotbalového oddílu PsK olymp Praha
Usnesení sK Viz příloha č, 1

sK

konstatuje, že primárním dotačním sysiemem jsou programové dotace NrÓ Praha 7 vyhlašováné

městskou částíPraha 7 na podporu sportu v Praze 7 na dané období a inoiviauatnt aotace uy fieýo}lize
strany žadatelůvyužíVány pouze V přjpadé, že majl zá]em o podporu akce, kdy néby]o již ;ožné
žádat
o programové dotace z časových a oígánizačl:ch důVodů,

6. Žádo6t o individuální dotaci - silueta, lÓo: 265

38 237

-

Letenský pohár 2016

UsnesenisK viž pří|oha č, 1
7. Žádost o individuální dotaci
Usne§enl sK Vjz pří]oha

sK

konsiatuje,

-

czEco

s,r,o,, lČo: 289 58 90o - Active for Life

č1

že primárním dotačnim systémem jsou programové dotace

N,'lČ Praha

7 vyhlašované

městskou částl Píáh_a 7 na podpoíu spoňu V Praze 7 na dané-obdobi a individL]ální dotace
by ;ěly být ze
strany žadatelúVyužívány pouze V piipadě, že ma]i zájem o podporu akce, koy nebyto
mozn'é z';dat
,rz
o progíamové dotace z óasovýcn a o.garizačníchdůvo(jů,

8. Žádost o individuální dotaci- císařoutdoor, z,ú,, lÓo: o34 43 337 - císař Prague Challenqe
Usnésení sK Viz přIloha č. 1

9. úlNl fotbal 2o16
be|e.l:,yé!9ml

a doporučuje Radě_ [rČ,Praha 7 ke schválení realizaci fotbalového turnaje V malé
hopéné.MlNl fotbaj 2016 pío žáky ZŠMČ Praha 7 a gymnázií ve dnech 20,09,2016
a 22,0916
na hřišti TJ Lokomotiva praha, praha 7 (kategorie mladšl aatarší žáci zš a gymnázií) v plánované
výši
nákladů. cca 35.000 Kč.

9K

Hlasování PRo 3 PRoTl 0

ZDRŽEL

sE

o

10.Různé

Přištíjednánísportovní komisé se uskutéčníV pondělí í2,09,2016, Termín můžebýt operativně změněn,
-2-

lng, EVa PetrcVá
ověřovatel

N4gr,

Příloha

č, 1

-

lndividuální dotace

zapsal:

V

- žádostí podané v měsících červenéc-§rpen 2016

z, Bc, stanislav VácIaVoVic

předsedající
Vladimír Drábek

rusóýAN PRo l

PRor ;

.
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