
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 

 
 

Číslo jednání: 5/2015 

Datum konání: 27.05.2015 

Předsedající: Mgr. Petr Měšťan (předseda) 

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí, PhDr. Martin Březina, Michal Douša, Svatopluk Malina, Ing. Vladimír Ptáček, 

Ing. Ondřej Pokorný, Jaromír Hukal 

Nepřítomní:  

Omluveni: Ing. Lenka malá 

Hosté:  Richard Stára 

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

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 27.5.2015 

v areálu firmy Bikeranch Počernice, Křovinovo Náměstí 6/6, Praha 9, 193 00.   

Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání v 18.00 hod. a přivítal přítomné členy. 

Dále přivítal pozvaného hosta, zastupitele MČ Praha 20, pana Richarda Stáru.  

 

Program, body jednání: 

 

 

 Multifunkční hala  

 

Prvním bodem programu bylo téma multifunkční haly. Již Komise v minulém volebním 

období se tímto tématem zabývala a téměř velká část každého jejího jednání byla zaměřena na 

tento záměr, který ale v současné době stagnuje. Současná Komise se seznámila s podklady a 

návrhy na realizaci sportovní haly. O práci předchozí Komise a Rady MČ Praha 20 přišel 

informovat zastupitel MČ Praha 20, pan Richard Stára. Stávající Komise má zájem o 

znovuotevření problému výstavby haly a chtěla by se seznámit s aktuálním stavem, ve kterém se 

záměr nachází. Komise se usnesla, aby na jednání Komise byla pozvána paní starostka Hana 

Moravcová a zástupce starostky, pan Mgr. Jiří Beneda, kteří mají relevantní informace o 

aktuálním stavu a také představu/plán na realizaci tohoto projektu.  

 

 

 Deklarace podmínek rozvoje MČ 

 

Pan předseda zahájil další bod projednání ve věci vyjádření Komise sportu, mládeže a 

volnočasových aktivit k návrhu Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20. Od minulého jednání 

Komise (22.4.2015) probíhala průběžně diskuse s návrhy mezi jejími členy. Na základě tohoto se 

Komise jednomyslně Usnesla k návrhu Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20 tak, že nemá 

žádných zásadních připomínek, pouze požaduje upravit hodnoty, které budou zohledněny a ze 

kterých se bude vycházet pro účely uplatňování dosažitelnosti a kapacitě občanské vybavenosti.    

 

 

 

 



 Závěr 

 Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 20:30 hod. jednání komise ukončil. 

 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

       Mgr. Petr Měšťan 

       předseda komise v.r. 

 

 

 

 

 


