
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 8/2012 

Datum konání: 05.12.2012 

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, Roman Kunčický, Petr Jirgl, 

Michal Douša, PhDr. Martin Březina, Richard Stára, Mgr. Alena 

Šefčíková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

Zápis 

 

Program: 

 

1. Zahájení, uvítání členů komise, prezence, 

2. finanční prostředky MHMP k plánované multifunkční hale 

3. tréninkové centrum gymnastiky Ratibořická 

4. Sokol Horní Počernice 

5. neivetioční dotace z MHMP pro sport 

6. konání akce - sportovní odpoledne v září 2013 

7. závěr 

 

1. Předseda Bc. Kočí zahájil v 17.15 hod. jednání  členů komise konané v DDM.  Uvítal přítomné 

členy. Po zahájení se dostavil pan Hynek, který má zájem o pronájem hřiště v Jiřické ulici na 

využití tenisu. Pan Hynek nabídl poskytnout i údržbu hřiště za pronájem. Komise panu Hynkovi 

sdělila, že tento prostor je veden jako hřiště pro širokou veřejnost a není tedy možné jej na 

určitou dobu pronajmout jen určitým osobám.  

 

2.Předseda předložil komisi kompletní dokumentaci k plánované výstavbě multifunkční haly. V 

současné době není dostatek finančních prostředků pro její realizaci. Poslední týden v listopadu 

jednal  Bc. Kočí  na MHMP s Mgr. Petrem Břízou, předsedou Výboru pro volný čas, sport, 

cyklostezky a výstavnictví ZHMP ve souvislosti s poskytnutím finančních prostředků z MHMP. Zatím 

bez výsledku.   

 
3.V dalším bodu projednáno tréninkové centrum v tělocvičně Ratibořická, kde trénují děti a 

mládež Sportovní gymnastika Sokol Horní Počernice. Dotaz na předsedkyni oddílu Mgr. Lenku 

Barešovou, zda by po případné rekonstrukci tělocvičny nadále vyhovovaly prostory pro využití 

gymnastiky. V současné době musí sportovci (především dívky) dojíždět na trénink i do 

vzdálených sportovišť, např. i do Liberce. V případě, že by rekonstrukce byla realizována pro 

účely především gymnastiky, děti ze ZŠ Ratibořická by využívaly tělocvičnu v MF hale. Mgr. 

Barešová se domnívá, že by tyto prostory, pokud by po rekonstrukci splňovaly  podmínky pro 

využití gymnastiky mohly plně vyhovovat.  



4. V dalším bodu podán návrh na vstoupení obce do Sokola Horní Počernice. Sokol má v 

současné době finanční problémy, proto obec žádal o finanční pomoc. V případě, že by obec do 

Sokola vstoupila, byla by tělocvična Sokola zajištěna tak, že by ji Sokol mohl nadále využívat. Je 

důležité zachovat tuto tělocvičnu pro maximální využití škol Horních Počernic. Komise návrh 

jednomyslně přijala.  

 

5. Předseda předložil komisi Návrh k projednání v Radě MČ Praha 20 ve věci rozpočtové úpravy 

č.68 – 50% dotace z obdrženého odvozu z VHP a jiných technických zařízení za 1.pol. 2012. 

Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č. 20/5 ze dne 25.10.2012 schválilo poskytnutí dotace 

městským částem hl.m.Prahy. Pro Prahu 20 byl určen podíl ve výši 1.556.200,- Kč, z toho 

účelová neinvestiční dotace určená na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve 

výši 778.100,- Kč a neúčelová dotace ve výši 778.100,- Kč. Poté proběhla diskuse jak co 

neúčelněji využít poskytnuté finanční prostředky. Např. zakoupení nebo oprava sportovního 

vybavení tělocvičen v základních školách. Nebo poskytnout příspěvek na sport. akce (turnaje, 

závody atd.). V předběžném hlasování komise odsouhlasila, rozdělení částky ve výši 778.100,- 

Kč takto: 400.000,- Kč poskytnout pro 4 ZŠ v Horních Počernicích, 178.000,- Kč poskytnout 

spolků a sdružením sportu a volného času, 200.000,-Kč na nákup materiálu do škol. tělocvičen. 

Úkol pro komisi – zjistit, zda je možné takto prostředky rozdělit  a případně převést do roku 

2013. 

 

6. Členové komise jednomyslně odsouhlasili návrh na uspořádání sportovního odpoledne v 

Horních Počernicích, termín: nejlépe první týden v září 2013. Tuto akci pojmout jako představení 

sportovních oddílů a volnočasových aktivit v Horních Počernicích, aby se široká veřejnost mohla 

seznámit s jejich činností a případně vybrat zajímavý kroužek pro sebe nebo pro své děti. 

7. Závěr: Tajemnice komise zašle členům co nejdříve informace k využití uvedené účelové 

dotace, za jakým konkrétním účelem lze prostředky využít.  

Předseda komise poté poděkoval členům za jejich celoroční práci v komisi, zhodnotil její činnost 

a popřál vše dobré v novém roce.  

  

 

 

 

 

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda Komise sportu a volného 

času 

 

 


