
Zápis z jednání Výboru pro spolky a církev 05.03.2020 v 18.30 v restauraci U Páji 
 
Přítomní:  Fr. Švarc, předseda Výboru + místostarosta Sokola 
                  M.Rytinová - farnost  
                  T.Podzimek – předseda Rybářského svazu Vinoř 
                  V.Kučerová – rychtářka baráčníků 
                  R.Rytina – radní pro kulturu 
omluveni:    M.Kolarová, P.Karička, Fr.Joska, M.Gawdun 
 
 
 
 
 
 
Program: 

1.       Výroční schůze spolků  
2.       Rozpočtové požadavky na rok 2020 - upřesnění 
3.       Ples spolků 
4.       Prezentace činnosti ve Zpravodaji + spolupráce s kronikářkou 
5.       Stav čerpání kapitoly Ostatní zájmová činnost  
7.       Příští setkání 
8.       Závěr, diskuze 

  
 
 

1. Zahrádkáři: Stránky www:zahradkarivinor.cz 
 Výroční schůze:         bude upřesněno 
Výstavy – již se neplánují  
Spolupráce při kulturních a naučných akcích pokračuje 
Poděkování obci  za velkoobjemové kontejnery na bioodpad 

 
      Rybáři:   
      Výroční schůze:  15.2., internetové stránky www.rybari-vinor.cz 

Napouštění rybníka Velká a Malá Obůrka bude jaro 2020 
Výlov Biologickho rybníka 4.4.   
Roční objem brigádnických hodin:  1.600 
Požadavky – pouze kontejner na odpad  a trávu(pet lahve, plasty, roští,…) 

- Kontrola a zajištění průtoku vody ve Vinořském potoce – při stříkání golfu je 
potok téměř suchý!  

              Poděkování MČ za finanční dar na likvidaci následků nuceného výlovu v loňském roce 
 
         
       Myslivci:   
       Výroční schůze 28.2. 
       spolupráce s archeology, skauty, spolky,,… 
   
 
 
 
 
 
   



 Sokol:   
        Výroční schůze: bude upřesněno 
        Oddělení Fotbalového oddílu –FK od Sokolu,  FK – náklady na provoz zatím odhadem ca.  
        200.000/rok, výnosy z pronájmů, reklam, neuvedeno (počet členů 43 děti + 16 dospělých –  
        stav dle výkazů Sokola). 
         Dotace pro fotbal z FAČRu na 2019 – 157.000, čerpáno 100%, vybavení kabin 271.975,--Kč 
 
         Sokol náklady na provoz ca. 550.000, výnosy ca. 250.000 (počet členů 170)   sokolovna    

                vytížená, k dispozici i pro MČ Vinoř + ZŠ.   Nové internetové stránky   www.tjsokolvinor.cz ,  
               nové internetové bankovnictví  štít na sokolovně a umístění loga hl.m.Prahy a městské části  
               Vinoř na vstupu do sálu, na vstupu na fotbalové hřiště umístěn název  Sportareál Jirky Čadka  
               s logy Vinoře a Prahy 

 
Baráčníci:   
Výroční schůze : 18.1. 
Do spolku zapojen i Klub seniorů, reprezentace Vinoře na akcích Prahy 1 i na Žofíně 
  

             Farnost a Fokoláre:  zájem na zapojení do veřejné společné činnosti,  nové dětské hřiště   
              Mariapoli, plán propojení farskou zahradou,   
 
             Vznikl skaut, činnost od: červen 2019, komunitní centrum Pastvina 
 
 
Apel na dodávání dokumentů do zpravodaje + kronikářce  
 
Návrh:  stejný jako v minulém zápisu - poukázání každému spolku (kromě Sokola, ten je financován 
z jiné kapitoly), skautu, Pastvině  a farnosti 10.000,--Kč účelové dotace na provoz  vždy na začátku 
roku, bez nutnosti vyplňování rozsáhlého formuláře, s vyúčtováním do konce daného roku. To bude 
podmínkou pro poskytnutí této dotace na další rok. Další aktuální potřeby dle rozhodnutí Rady. 
Celkové náklady 70.000,--Kč z kapitoly Ostatní zájmová činnost – zatím 0 – bez odezvy 
 
Opět připomínáme nutnost doplnění spolků v nových internetových stránkách Vinoře (přetáhnutí 
dat ze starých stránek a udání jejich internetových stránek – viz. tento zápis). Na nových stránkách 
jsou na rozdíl od těch starých pouze dva spolky!  
Celkem jich máme 5 + Skaut + Pastvina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Stav čerpání rozpočtu Ostatní zájmová činnost za 2019 
 

 
Skaut                                      116.902,--    
Fokoláre rejdiště                   70.000,-- 
Pastvina                                   61.500,-- 
Ilja  Vlček                                 30.000,--   
Zahrádkáři                               29.000,--   
Senioři                                     25.000,-- 
Vinohra                                   20.000 
Rybáři                                      20.000,-- jednorázová pomoc při likvidaci ryb kvůli herpes 
Myslivci                                   10.000,--     
Baráčníci+senioři                      5.000,--  
Farnost+Fokoláre                     1.880   (naladění klavíru + tříkrálová sbírka) 
 
Svaz tělesně postiž.  Kbely   11.350 
 
Celkem                                 400.632,- 
  
Z jiné kapitoly: 
Sokol                                  4.900.000  - investiční na výstavbu nových kabin na fotb.hřišti  
                                              218.609 – vybavení fotbalových kabin 
                                              150.000   dotace na provoz  
                                                25.000 -          „ 
                                                12.000 – výročí 70 let hokeje + 30 let tenisu 
                                              150.000  - návratná půjčka od MČ Vinoř na provoz 
                                                25.000 – fotbalisti galavečer + dotace 
 
Mimo Sokol                          34.685 – Miranovy duby – běh 
                                               30.000 – Jezdecký oddíl Ctěnice 
                                               15.000 – hokej Kačeři       
                                                6.668 fotbal v schulzendorfu 
 
 
Poděkování  městské části, všem spolkům, skautu, Pastvině, farnosti i hnutí Fokoláre  za jejich 
obětavou činnost a  
 
  Další schůze:  ca. květen 2020 
 
Zapsal: 
Fr.švarc 
 


