
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 
 

 

Číslo jednání:  1/2016 

Datum konání: 20.1.2016 

Předsedající:  Mgr. Petr Měšťan 

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí, PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Ing. Ondřej 

Pokorný, Jaromír Hukal, Svatopluk Malina, Ing. Vladimír Ptáček 

Nepřítomní:  

Omluveni:  Ing. Lenka Malá  

Hosté:   Hana Moravcová, starostka; Bc. Lenka Tomsová; Bc. Ivan Liška 

Zapisovatel (ka): Mgr. Štěpánka Konejlová 
 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 25.11.2015 

v areálu firmy BIKERANCH, Křovinovo nám. 6/6, Praha 9. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, 

přivítal členy komise a hosty jednání, které zahájil v 17.00 hod.   

 

 V úvodu jednání předal pan předseda slovo Bc. Tomsové, aby sdělila komisi aktuální 

informace k dění v městské části (dále jen MČ):    

 

 Informovala, že základní školy v Horních Počernicích byly vyzvány navrhnout k využití 

zelené plochy k volnočasové aktivitě nebo sportovním. K dispozici je částka ve výši 

100.00,- Kč. Podklady včetně mapy Horních Počernic byly školám předány k seznámení 

s vhodným územím. Zástupci škol - děti budou na zastupitelstvu předkládat svůj návrh. 

Přes MHMP by se mohl zatím jeden první vítězný projekt zrealizovat v tomto roce.  

 V rámci Veřejného fóra vznikl požadavek (především z řad dětí) na rozšíření dopravních 

hřišť. Komise Místní agendy žádá Komisi sportu, aby se vyjádřila k tomuto návrhu, zda je 

třeba další dopravní hřiště a pokud ano, pak v jakém rozsahu. Komise má vytipovat 3 

vhodné lokality ve vlastnictví MČ. P. Tomsová předložila vizualizaci a realizaci 

dopravních hřišť z jiných MČ a měst. Požádala komisi, aby se vyjádřila nejpozději do 

konce března 2016.  

 Dále požádala komisi o názor na využití volného travnatého území u ulice Ve Žlíbku proti 

benzinové čerpací stanici. Komise navrhuje využít tento prostor pro pump track nebo 

BMX dráhu. Uvedla příklad města Brandýs nad Labem, kde byla vypsána veřejná soutěž a 

realizace má být dokončena do konce roku 2016. Poté proběhla diskuse s pí. starostkou, a 

komise navrhuje, aby se specializované firmy vyjádřily k možnosti využití uvedeného 

pozemku. Paní starostka uvedla, že je možné na základě zadání MČ zajistit 

architektonickou soutěže. Komise by se poté mohla vyjádřit a doporučit konkrétní studii.  

Poté pan předseda poděkoval za příspěvky a paní Tomsová opustila jednání komise.  

 

 

 



 Pan místostarosta, Mgr. Jiří Beneda, požádal komisi, aby vytipovala a navrhla místa 

v Horních Počernicích, kde chybí sportoviště nebo prostor k využití volnočasových 

aktivit. Pan předseda komisi předložil územní plán s funkčním využitím ploch 

k prostudování. Komise se po diskusi usnesla, že chybí sportoviště v oblasti Svépravic a 

Čertous a konkrétní místo pro sportoviště nebo volnočasovou aktivitu navrhla na základě 

doložené mapy s vyznačením volných vhodných ploch, lokalitu mezi ulicí Do Svépravic a 

Olomoucká. Usnesení bylo zasláno panu místostarostovi.  

 

 Na podzim navštívili jednání komise sportu paní starostka s panem místostarostou a 

předložili vizualizaci sportovní haly, která by mohla být realizována na již diskutovaném 

území vedle ZŠ Ratibořická. Při dnešním jednání se komise tímto tématem zabývala. Za 

přítomnosti paní starostky diskutovali členové komise, sami aktivní sportovci, o tomto 

záměru. Přítomen byl také další pozvaný host, zastupitel a sportovec v jedné osobě, pan 

Bc. Ivan Liška, aby za sportovce předal komisi své názory, především k vnitřnímu 

uspořádání budoucí tělocvičny.  

Komise se na závěr této diskuse usnesla na připomínkách a návrzích k danému tématu. 

Tyto budou doručeny v průběhu února vedení MČ.   

 

 Dalším bodem jednání měl být návrh zásad pro poskytování individuální dotace 

z rozpočtu MČ. Zásady byly s krátkým časovým předstihem členům komise zaslány 

k prostudování. Z důvodu změny koncepce poskytování dotací (s tím spojené nově 

vypracované znění zásad) a nedostatečného časového prostoru k seznámení se se 

zásadami se komise usnesla, že bude projednávání tohoto bodu věnovat samostatné 

jednání dne 27.1.2016.  

 

 Na závěr pan předseda poděkoval hostům a členům komise za účast a jednání v 19.45 

ukončil. Další jednání komise sportu je stanoveno na 27.1.2016. 

 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v. r. 

 

 


