
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 7/2016 

Datum konání: 14.9.2016 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

Přítomní: PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Svatopluk Malina, Jaromír Hukal,  

Bc. Jaroslav Kočí, Mgr. Jiří Ammer 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Lenka Malá, Ing. Ondřej Pokorný 

Hosté: Hana Moravcová,  starostka; Ing. Lenka Tomsová 

Zapisovatelka: Mgr. Štěpánka Konejlová  

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 14.9.2016 v 

budově Úřadu MČ Praha, Jívanská 635. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 

17.00 hod. a přivítal přítomné členy. Pan předseda rovněž přivítal hosty, paní starostku Hanu 

Moravcovou a Ing. Lenku Tomsovou, koordinátorku projektu Zdravá MČ a MA21.  

 

 Po úvodním zahájení předal pan předseda slovo paní starostce. Dle sdělení paní starostky 

oslovil MHMP hl.m.Prahy MČ k určení míst pro veřejné otevřené sportoviště se zájmem jeho 

realizaci podporovat. Rada MČ Praha 20 projednala a schválila studii v lokalitě Svépravic, 

zpracovanou jako venkovní veřejné sportoviště. Na základě požadavku MHMP hl.m. Prahy 

bude vypracován projekt.  

 

 V dalším bodu představila paní starostka studii jako variantu možného umístění sportovní 

haly, která by byla součástí sportovního areálu. Studii členové obdrží k prostudování a na 

příští jednání bude pozvána autorka studie. Na závěr tohoto bloku a diskuse se paní starostka 

rozloučila a z jednání komise odešla. 

 

 Dalším bodem programu byla akce „Počernice v pohybu“ - Soutěžní sportovní odpoledne, 

termín konání 1.10.2016 od 14.00 do 17.00 hod. v areálu FZŠ Chodovická. Ing. Tomsová 

s členy komise projednávala harmonogram této akce, včetně finální úpravy jednotlivých bodů 

programu a jednotlivých sportovních aktivit, které budou zajišťovat také členové komise. Po 

ukončení jednání tohoto bodu Ing. Tomsová z jednání odešla. 

 

 V závěru projednávala komise žádost Senior fitnes, z.s. k dofinancování probíhajících aktivit, 

její doporučení bylo doručeno Radě MČ Praha 20.  

 

 Pan předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 19:00 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


