
Zápis komise kultury a mládeže 
 

Číslo jednání: 1/2017 

Datum konání: 16.01.2017 

Předsedající: Božena Beňová 

Přítomní: Mgr. Josef Beránek, Mgr. Ladislav Stýblo, Mgr. Alžběta 

Cibochová, Barbora Zálohová, Jiří Stibor 

Nepřítomní:  

Omluveni: Bc. Barbora Jelínková, Antonín Wagner, Bc. Hana Čížková 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Barbora Zálohová 

 

 

 

 

 

Jednání komise kultury MČP20 se konalo dne 16.1.2017 v knihovně. 

Předsedkyně přivítala přítomné. 

Diskuze nad kácením stromů, aktuálně vrba na koupališti -  dominanta koupaliště, dendrologický 
posudek (strom je napaden, bylo by možné řešení na ozdravení stromu). Rybník má plánovanou 
rekultivaci magistrátem, bude převeden magistrátu, bylo by jednodušší nechat na magistrátní 
rekultivaci. 

Urbanistická studie Horní Počernice: byly předloženy dva návrhy Anny Adamcové a Barbory 
Jeřábkové. 
a) Komise se přiklání k návrhu Barbory Jeřábkové. Návrh odpovídá koncepci strategického 
plánu, udržuje soudržnost městské části, plní potřebu občanské vybavenosti, přirozených 
center, vhodné umístění sportovní haly, využití křížení Náchodské a K Berance, je dobře 
vyřešená a začleněná zeleň – ochrana před železnicí, přirozené centrum v praku, přehledně 
navržené ulice. 
b) Návrh Adamcová: nevhodně a nepřirozeně odděluje stávající zástavbu od nové, navržená 
vybavenost je nevhodně rozvržena, sjezd Náchodská a Beranka nevhodně umístěné domy. 

Knihovna - vyrovnávání podlah betonem, vše popraskané, demoluje se podlaha a bude se dělat 
znovu. 

Zámecké posezení pro seniory se krylo s výročním setkáním seniorů, nikdo nepřišel. 

Info o chodu budoucí knihovny: 
levé křídlo: malý sál + herna, pravé křídlo: sál a poradna. 

Akce na únor: 
- Masopust, poslední neděle 26.2.2017, minule se ztratilo 20 zapůjčených kostýmů 
- Zámecké posezení 21.2.2017, 21.3.2017 
- Pololetní a jarní prázdniny 3.2. a 6.-12.2.2017 

Knihovna vyřazuje police. 

Knihovna na nádraží - úkol z minulé komise. 



Lavička Václava Havla – úkol z minulé komise. 

Divadlo pod Palmovkou bude vyřazovat kostýmy, pan Stýblo dá vědět. 

Podmínky pro udělení individuálních dotací, schváleny RMČ P20 odkaz zde: 
http://www.pocernice.cz/mestska-cast/zasady-pro-poskytnuti-individualni-dotace-z-rozpoctu-mc-
praha-20/. 

Příští komise od 18:00 hodin, pozvánku na příští zasedání komise rozešle předsedkyně mailem. 

 

Zápis ověřila Božena Beňová, 16.1.2017 

 

                                          Božena Beňová v.r. 
                                           předsedkyně komise kultury a mládeže 
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