
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 5/2012 

Datum konání: 12.09.2012 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí (předseda) 

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

Mgr. Lenka Barešová, Ing. Vladimír Ptáček, Roman Kunčický, 

PhDr. Martin Březina, Richard Stára, Mgr. Alena Šefčíková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Alena Štrobová, Ing. 

Monika Brzkovská, Ing. Lenka Malá, Petr Jirgl, Michal Douša 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

Zápis 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, uvítání členů komise, prezence 

2. Hodnocení a diskuse nad stavem sportovních ploch a vybavení tělocvičen v Horních 

Počernicích, cíl: zjistit aktuální stav s ohledem na funkčnost vybavení a bezpečnost osob 

3. Téma:  granty, zřízení nadace, občanského sdružení 

4. Téma: multifunkční hala, projekt, vnitřní dispozice, kalkulace 

5. diskuse, ostatní 

6. Závěr  

 

1. Předseda Bc. Kočí zahájil v 17.00 hod. jednání  členů komise konané v DDM.  Uvítal přítomné 

členy po prázdninách a navrhl jako první bod jednání projednat a zhodnotit stav kvality 

tělocvičen a jejich vybavení 

 

2. Stav a vybavení jednotlivých tělocvičen v Horních Počernicích: diskuse a názory jednotlivých 

členů komise, kteří osobně znají uvedenou problematiku. Předseda komise navrhl, aby se každý 

člen vyjádřil k aktuálnímu stavu vybavení, aby mohly být případné potřebné finanční prostředky 

zohledněny při stanovení  rozpočtu na rok 2013. Ing. Ptáček sdělil, že má zkušenosti s 

tělocvičnou v Chodovické, Sokolovnou a v Ratibořické, kde je nyní nový nátěr na palubovce. Pan 

Vlk, který nátěr prováděl sdělil, že povrch je ve špatném stavu a domnívá se, že do ca 1 roku 

může dojít k rozsáhlejšímu poškozování povrchu při zátěži , která je celodenní (školy, sportovní 

kluby atd.).  Při diskusi zjištěno, že se týká také dalších tělocvičen. Pořizovací cena nové 

palubovky je cca 1,5 mil. Kč.  

     Dále proběhla diskuse o stavu venkovních ploch a hřišť – na hřišti „Dřevák“ chybí část 

oplocení, dětské hřiště má ostrý plot – předseda bude kontaktovat vedoucího místního 

hospodářství. 

      Na závěr bodu podán návrh, aby každá škola navrhla jaké nové vybavení do škol potřebuje, 

aby se s náklady mohlo počítat v budoucnu při stanovování rozpočtu a i v dalších letech.  

 

3. Pan Bc. Kočí sdělil, že jednal s paní starostkou  – diskutovali nad návrhem založit sportovní a 

kulturní nadaci či sdružení  – fond, ze kterého se by se mohlo hradit např. případné nářadí  a 



náčiní vybavení tělocvičen. Současné dotace údajně nepřicházejí v úvahu z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. Na komisi podán návrh na vytvoření klíče jak rozdělovat granty 

 

4. Projekt multifunkční hala  

Bc. Kočí sdělil, že jednal nad projektem haly s architektem: plánované umístění tribun do 

horního patra není možné, není vidět na hřiště, tribuna bude standardně od přízemí, za ní v plánu 

nářaďovny. Původní návrh na umístění lezecké stěny v hale zatím zamítnut návrh, není vhodná z 

pohledu bezpečnosti pro aktivní sportovce na ploše a také by cena realizace haly byla nižší. Dále 

j v projektu počítáno s posilovnou, malým sálem, zázemí, bufet-občerstvení. Přilehlá zeleň: 4 lípy 

– vzrostlé stromy z Jívanské ul. zůstanou zachovány,   umístění haly je mírně posunuto. 

      Dle výpočtů a projektové dokumentace je počítáno s využitím tepelného čerpadla a solárních 

panelů, náklady na provoz haly se odhadují na cca 40.000,- Kč/rok na energie.  

Sportovní ploch může být rozdělena na tři části a v takovéto formě může být jednotlivě pronajata. 

Palubovka do haly – diskuse nad volbou typu a povrchu sportovní plochy tak, aby vyhovovala 

různým typům sportu (spíše rošt a gumový povrch). Odhadovaná cena haly i s přístavkem je cca 

50 mil. Kč. Pan Bc. Kočí sdělil, že 26.9. 2012 je poslední schůzka  v 17.00 hod. s architekty, kdo 

by ze členů komise měl zájem se účastnit, je to možné.  

 

5. Poté proběhla rekapitulace projednaných bodů, diskuse 

 

6. Závěr - předseda poté jednání komise ukončil 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda komise Sportu a volného 

času 

 

 


