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Podporujeme činnost fotbalu v Újezdě nad Lesy 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 10. října 2014 

 

Rada MČ Praha 21 svým rozhodnutím schválila nájemní smlouvu s Fotbalovým klubem Újezd 

nad Lesy (FK) až do roku 2034. Tato smlouva nahrazuje veškeré krátkodobé smlouvy a 

dodatky, které byly dříve uzavřené, a v plném rozsahu je nahrazuje. FK má pronajaté 

pozemky v ul. Čentická a Pilovská, na kterých jsou fotbalové areály. Tímto umožňujeme 

fotbalistům jistotu v provozování fotbalového sportu na našem území a možnost nadále žádat 

o granty vyhlašované Magistrátem hl. m. Prahy.  

 

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy podporuje každoročně sportovní aktivity pomocí Grantového 

systému MČ a financuje spoluúčast ve výši 20 % požadované částky v grantech 

vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy. FK tak byla v roce 2014 poskytnuta finanční částka 

z rozpočtu MČ Praha 21 ve výši 460 tis. Kč. Starosta MČ Praha 21, RNDr. Pavel Roušar 

k tomu dodává: „Sport podporujeme finančně naším grantovým systémem, formou spoluúčasti 

na externích grantech a financemi poskytnutými z Magistrátu hl. m. Prahy získaných 

z herních automatů.“ Tento rok se tak jedná o částku přes půl miliónu korun. 

FK v loňském roce získal dva investiční granty, které mu umožnily vybudovat nové oplocení 

tréninkového areálu v Pilovské ulici a přebudovat nefunkční drenáže a založit nový trávník na 

fotbalovém areálu v Čentické ulici. Investiční akce se uskutečňují i za finanční podpory MČ 

Praha 21. „FK má přes 250 členů a 142 členů jsou děti a mládež do 18 let bydlících v Újezdě 

nad Lesy. FK se tak řadí mezi organizace v Újezdě nad Lesy s velkým počtem členů, jako SK 

Kangsim Dojang (320 členů) a Školní sportovní klub (290 členů),“ říká starosta MČ Praha 21. 

Vedení MČ Praha 21 předpokládá, že spolupráce bude pokračovat i v příštím volebním 

období ve prospěch občanů Újezda nad Lesy i sportu. 
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