
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 8/2016 

Datum konání: 5.10.2016 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan  

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

Bc. Jaroslav Kočí, Mgr. Jiří Ammer, Ing. Lenka Malá, Ing. Ondřej Pokorný 

Nepřítomní:  

Omluveni: Michal Douša  

Hosté: Hana Moravcová, starostka; Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan,  

Ing. Richard Měšťan 

Zapisovatelka: Mgr. Štěpánka Konejlová  

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 5.10.2016 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, Ing. arch. Kristine Karhanovou Grigoryan, Ing. Richarda Měšťana.  

 

 Po úvodním zahájení předal pan předseda slovo paní starostce, která představila autorku 

studie sportovního areálu a okolí v Horních Počernicích, paní Ing. arch. Kristine 

Karhanovou Grigoryan. Paní inženýrka společně s dalším hostem, panem Ing. Richardem 

Měšťanem, vedoucího odboru výstavby a územního rozvoje, představila a popsala komisi 

uvedenou studii, včetně druhé varianty, Ing. Měšťan seznámil komisi s možnostmi řešení 

zastavitelného území a možné reálné postupy případné realizace. Po diskusi paní starostka 

poděkovala Ing. arch. Karhanové Grigoryan za účast, která poté z jednání komise odešla. 

  

 Ing. Richard Měšťan požádal komisi o její vyjádření k aktuálním Územně analytickým 

podkladům hl.m.Prahy, které členové obdrželi předem. Doporučil seznámit se především 

s částí Ekonomická a občanská infrastruktura, kde se autoři zabývají mimo jiné 

volnočasovou infrastrukturou a představují swot analýzu ekonomické a občanské 

infrastruktury. Zároveň požádal komisi o její připomínkování k mapě Horních Počernic, kde 

jsou vyznačeny volnočasové plochy a sportoviště, a k vyjádření zda je vhodně na území 

řešen kompletně a koncepčně sport a volný čas. Ing. Měšťan poté jednání komise opustil.  

 

 V dalším bodu komise projednávala návrh znění Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace  

z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2017. Komise nemá výhrady s aktuálním zněním Zásad a 

doporučí Radě MČ Praha 20 jejich schválení.  

 

 Paní starostka poděkovala členům komise za jejich aktivní účast a skvělou organizaci akce 

„Počernice v pohybu“ - Soutěžní sportovní odpoledne, která se konala dne 1.10.2016 v 

areálu FZŠ Chodovická. Všichni přítomní zhodnotili tuto opakující se akci jako úspěšnou, 

čemuž odpovídal i větší počet návštěvníků proti předcházejícím ročníkům.    

 

 Pan předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 19:15 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


