
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 

Číslo jednání: 2/2015 

Datum konání: 11.02.2015 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan (předseda) 

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

Malina, Ing. Ondřej Pokorný, Jaromír Hukal, Ing. Lenka Malá 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Vladimír Ptáček 

Hosté: Bc. Lenka Tomsová 

Zapisovatel(ka): Bc. Štěpánka Konejlová (tajemník) 
 

Zápis 

 
Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit, které se uskutečnilo dne 11.2.2015 

v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635, zahájil předseda Mgr. Petr Měšťan a 

přivítal její členy v 17.00 hod. 

Na komisi byly projednány tyto body:  

1. Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 – vyjádření komise 

Předseda představil hosta prvního bodu programu, paní Bc. Lenku Tomsovou, referentku 

OMH ÚMČ Praha 20, zastupitelstvem pověřenou koordinací Projektu Zdravá městská část Horní 

Počernice a místní Agenda 21. Bc. Tomsová oslovila komisi, aby se zaměřila na body zahrnuté ve 

Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020, především na Klíčovou 

oblast F  - Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika) – tyto byly při 

dnešním jednání členům předány. Koordinátorka požádala komisi o vyjádření k těmto bodům a 

stanovení priorit ve výhledu nadcházejících dvou let u jednotlivých bodů a to nejpozději do 

30.3.2015. Připomínky a náměty mohou členové zasílat Bc. Tomsové na e-mail nebo 

prostřednictvím tajemnice komise, které budou dále předloženy pracovní komisi pro strategický 

plán, který je přístupný na webových stránkách městské části. Komise se usnesla, že tento bod 

projedná společně na dalším jejím jednání.  

K přehledu, co se podařilo nebo nepodařilo dle plánu zrealizovat, bude vypracována podle 

sdělení Bc. Tomsové hodnotící zpráva.  

2. Počernice v pohybu 2015 

Bc. Tomsová dále komisi oslovila, zda bude mít zájem účastnit se, jako v loňském roce, 

pořádání akce „Počernice v pohybu“ – v rámci kampaně: „Dny zdraví ve Zdravých městech, 

obcích a regionech“. Komise předběžně přislíbila účast. Mají být vypsány účelové neinvestiční 

dotace, ze které bude možné využít finanční podporu například na tuto akci – projedná Komise pro 

projekt Zdravá MČ a MA 21. Poté předseda poděkoval Bc. Tomsové za účast na jednání komise.  

3. Granty  

Tajemnice komise informovala o doložení vyúčtování všech příjemců grantů za rok 2014 

v oblasti sportu v řádném termínu (do 31.1.2015), detailní kontrola vyúčtování a dokladů je 

průběžně prováděna příslušným úředníkem úřadu. O závěru kontroly a hodnocení vyúčtování bude 

komise informována na dalším jednání.  



Tajemnice informovala o konečném termínu podání žádostí o poskytnutí grantu na rok 2015, a 

to do 28.2.2015. Předseda navrhl předběžný termín dalšího jednání komise dne 16.3.2015, aby se 

členové mohli dostatečně seznámit s podanými žádostmi, vyjádřit se k nim a radě MČ Praha 20 

předložit návrhy na přidělení finančních prostředků jednotlivým subjektům. V předběžném 

rozpočtu MČ je připravena částka ve výši cca 1 000 900,- Kč na grant v oblasti sportu a 

tělovýchovy.  

4. Koncepce rozvoje sportu 

 Na základě dlouhodobé debaty mezi Sokolem Horní Počernice a MČ Praha 20 o financování 

místního sportu předal předseda komise členům návrh koncepce rozvoje sportu v městské 

části a požádal je o písemné stanovisko a náměty. 

 Dále informoval, že územní řízení na stavbu multifunkční haly bylo pozastaveno. V 

návrhu rozpočtu MČ na rok 2015 je připravena částka ve výši 300.000,- Kč na úhradu 

nezbytných poplatků spojených s územním řízením. Dne 16.2.2015 se má konat setkání 

pracovní skupiny pro výstavbu nové sportovní haly.  

 

5. Zpřístupnění informací, diskuse 

 Posledním bodem programu byla diskuse o zajištění aktuálních informací o dění v městské 

části v oblasti sportu a volného času – komise navrhuje pravidelné umístění novinek a 

plánovaných akcí týkajících se této oblasti a to na základě podkladů od jednotlivých subjektů. 

Cílem je poskytnout aktuální dění přístupné veřejnosti. Současně s tímto by měla být na úřadu 

osoba pověřená přijímáním těchto informací a jejich umísťování na webových stránkách.  

 Komise navrhuje, aby na webu městské části, v sekci sport a volný čas, byly přehledněji 

představeny všechny subjekty, které na území Horních Počernic působí a jednoduchý odkaz 

na ně (např. „proklik“ přes logo sportovního klubu, odkaz na webové stránky, mapa 

s vyznačením umístění klubu, spolku, apod.)  

 Komise se usnesla na požadavku, aby obdržela po jednání rady MČ Praha 20 zpětnou vazbu 

na její předkládané návrhy a doporučení, se kterými byla rada seznámena a které projednala. 

Cílem je, aby se komise nadále nezabývala opakovaně a detailněji tématy, které rada 

nepodporuje.  

 

6. Závěr  

Předseda poděkoval členům za aktivní účast a navrhl předběžný termín jednání komise dne   

 16.3.2015 v 17.00 hod v zasedací místnosti úřadu. Poté jednání ukončil.  

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 

 


