
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 6/2016 

Datum konání: 29.6.2016 

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:  

Zapisovatelka: Mgr. Štěpánka Konejlová  

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 29.6.2016 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 a představil nového člena, 

pana Mgr. Jiřího Ammera, jmenovaného Radou MČ Praha 20 (Ing. Vladimír Ptáček na funkci 

člena Komise sportu rezignoval). Dále přivítal pozvané hosty, pana Petra Uzla a Ing. Lenku 

Tomsovou.  

 

 Po úvodním zahájení předal pan předseda slovo panu Uzlovi, cyklokoordinátorovi pro MČ 

Praha 20. Pan Uzel informoval komisi o dokončení Koncepce cyklistické dopravy v Horních 

Počernicích. V současné době probíhá příprava cyklistických map Horních Počernic, které na 

dnešním jednání představil. Koncepce byla po veřejném projednání v lednu 2016 a po 

projednání na Komisi dopravy schválena Radou MČ Praha 20 dne 7.6.2016. Pan předseda 

poděkoval panu Uzlovi za účast a informace, pan Uzel poté opustil jednání komise. Bližší 

informace k tématu jsou k dispozici na webu MČ Praha 20:  

http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/ 

 

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

všechny generace, spojené s aktivitami podporujícími zdraví, naplánovaná v termínu 

1.10.2016 od 14.00 do 17.00 hod. v areálu FZŠ Chodovická. S připravovaným programem a 

organizací tohoto dne seznámila členy Ing. Tomsová. Informovala o finančních prostředcích, 

ze kterých budou hrazeny nezbytné výdaje na realizaci sportovního dne. Z prostředků MHMP 

bude poskytnuta částka ve výši 38.000,- Kč a MČ Praha 20 poskytne částku ve výši 23.500,- 

Kč. Členové na návrh Ing. Tomsové projednávali a navrhovali jednotlivé body programu dne, 

týkající se především sportovních aktivit a soutěží (florbal, fotbal, lezecká stěna, skákací 

skluzavka, cyklo stánek, atletické disciplíny, atd. – akce připravené i pro nesportovce). 

Členové komise budou dále v průběhu prázdnin v kontaktu a budou společně navrhovat a 

plánovat finální program. Veřejnost bude včas informována prostřednictvím webových 

stránek a Zpravodaje MČ Praha 20. Již nyní je stručná informace k akci na webu: 

http://www.pocernice.cz/akce/pocernice-v-pohybu-2/ 

 

 V průběhu jednání komise se dostavila paní starostka, Hana Moravcová, která přijala pozvání 

Mgr. Měšťana. Pan předseda přivítal paní starostku a požádal jí o informace k záměru 

výstavby nové sportovní haly (lokalita Ratibořická x Jívanská). Paní starostka informovala 

komisi o záměru projednat na jednání RMČ vypsání VZ na vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele 

(realizační dokumentace) k investičnímu záměru „Tělocvična Jívanská“ v rozsahu zpracované 

studie. Komise sportu bude oslovena před schvalováním zadání Radou MČ Praha 20, aby 

předložila Radě své stanovisko a doporučení na základě doložené studie. Pan předseda 

poděkoval paní starostce za informace, paní starostka poté jednání komise opustila. 

http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/
http://www.pocernice.cz/akce/pocernice-v-pohybu-2/


 

 Pan předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 18:30 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

 

Mgr. Petr Měšťan 

předseda komise v.r. 


