
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 1/2014 

Datum konání: 12.02.2014 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí (předseda) 

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce), 

Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Lenka Barešová, Ing. 

Lenka Malá, Ing. Vladimír Ptáček, Petr Jirgl, Michal Douša, 

PhDr. Martin Březina, Richard Stára, Daria Češpivová, Jakub 

Chmel 

Nepřítomní: Roman Kunčický 

Omluveni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská, Mgr. Alena 

Šefčíková 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

Zápis 

 

Program jednání: 

1. Granty 2014 

2. Sportovní hala a Střední odborná škola pro administrativu EU 

3. Sportovní hala multifunkční 

4. Hokejová hala  

5. Sportovní den 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Úvod:  

Předseda uvítal členy komise a zahájil její jednání.  

 

1. Granty 2014 

Členům komise byl předložen přehled podaných žádosti o grant v roce 2014, žádosti také byly s 

předstihem odeslány členům emailem k prostudování. Komise se jednomyslně usnesla na využití 

celé částky finančních prostředků určených pro sport ze všech 3 kapitol, která jsou k dispozici 

pro rozdělení grantů v roce 2014 a to v celkové výši 676.500,- Kč. Vzhledem k tomu, že většina 

žadatelů nedoložila všechny potřebné dokumenty stanovené v zásadách pro udělování grantů v 

letošním roce, komise termín posuzování žádostí a jednání o přidělení grantů jednotlivým 

žadatelům posunula a usnesla se jednomyslně, že v letošním roce dodatečně vyzve žadatele k 

doplnění potřebných dokladů v souladu se zásadami grantového řízení. Ti budou písemně 

vyzváni k doložení dokladů do 14 dnů od výzvy. Termín jednání komise k návrhu na rozdělení 

grantů je stanoven na 5. 3. 2014.  

2. Sportovní hala a Střední odborná škola pro administrativu EU 

Škola má zájem o stavbu montované haly. Zároveň projevila zájem, zda by se MČ chtěla na její 

realizaci finančně podílet a využívat její prostory v poledních hodinách pro sportovní kluby a 

oddíly z Horních Počernic. Členové se k tomuto návrhu vyjadřovali již v emailové komunikaci. 

Komise se na jednání usnesla, že se k tomuto bodu zatím nemůže vyjádřit, nejsou známy 



podmínky a detaily záměru. Komise navrhuje, aby jednání proběhlo s pí. starostkou a ředitelem 

EU školy. S ředitelem školy prozatím jednala Mgr. Alena Štrobová, viz. emailová komunikace 

3. Sportovní hala montovaná nebo multifunkční  

Předseda informoval komisi, že na MČ Praha je v rozpočtu je připraveno 11 mil Kč na výstavbu 

haly. Radní z komise sportu navrhli na jednání rady, zda by bylo možné částku z rozpočtu navýšit 

na výši 20 mil Kč,-. Pravděpodobně bude tato částka navýšena. Komise na závěr tohoto bodu 

posoudila situaci a navrhuje spíše řešení výstavby multifunkční haly (s ohledem na výši 

finančních prostředků, které by bylo možné využít z rozpočtu a z dalších zdrojů – např. MHMP 

apod.), tedy ruší původní návrh na výstavbu haly montované. 

4. Hokejová hala v Horních Počernicích – záměr investora 

Předseda informoval o možném záměru investora postavit na území Horních Počernic hokejovou 

halu.  

5. Sportovní den 

Sportovní den – turnaj bude probíhat mezi místními školami (4 disciplíny a atletika). Diskuse, 

zda je vhodnější a jednodušší naplánovat např. v pátek nebo spíše ve volném čase – v sobotu. 

Návrh ředitele školy PhDr. Březiny, aby školní kolo zorganizovala každá škola sama. Z každé 

školy pak budou vyslány vítězné týmy, které jí budou reprezentovat (na druhém stupni 

reprezentují tři školy). V sobotu by se konalo finále mezi školami a mohou se také účastnit ve 

svém volnu i rodinní příslušníci a ostatní zájemci o turnaj. Finále je plánováno na venkovním 

hřišti u základní školy v Chodovické. Projednán také návrh – zda zajistit putovní pohár, každý 

rok vždy pro vítěznou školu.  

6. diskuse  

• Znak Horních Počernic – mohl by se využít na dresech sportovců, kteří reprezentují Horní 

Počernice nebo jsou příjemci grantů z MČ.  

• Návrh aby na úřadě byla malá expozice (např. vitrína s poháry) sportovních úspěchů 

místních sportovních sdružení nebo sportovců, kteří jsou mimo jiné financováni MČ 

Praha 20 nebo ji reprezentují.  

• Dále diskuse, zda je vhodné dávat zápisy do Zpravodaje – předseda projedná na radě MČ, 

zároveň projedná oficiální barvy a stav znaku Horních Počernic – někdy je při prezentaci 

loga horní pole bílé nebo stříbrné.  

Závěr 

Předseda na závěr poděkoval členům za účast a potvrdil termín dalšího setkání v březnu 2014.  

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda komise 

 


