
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 1/2021 

Datum konání: 10.2.2021 

Předsedající: Mgr. Jiří Ammer  

Přítomní: Bc. Jiří Šebek, Jaromír Hukal, Svatopluk Malina, Mgr. Klára Hlaváčková, Dominik 

Urich, Mgr. Miroslav Franěk, Mgr. Jan Kittler 

Nepřítomní:  

Omluveni: Bc. Martin Ďurica, DiS., 

Hosté: Bc. Jaroslav Kočí, Bc. Veronika Jáně 

Zapisovatel/ka: Mgr. Štěpánka Konejlová 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 10.2.2021 v 

budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635. Jednání zahájil předseda pan Mgr. Jiří Ammer 

v 17.00 hod. Pan předseda přivítal hosty jednání, pana Radního Bc. Jaroslav Kočího a Bc. 

Veroniku Jáně, referentku sportu.  

 

➢ Pan radní Bc. Kočí informoval o změně v pozici tajemníka komise. Tuto bude nově 

vykonávat z důvodu vhodnosti paní Bc. Veronika Jáně, která pracuje na ÚMČ Praha 20 

jako referent sportu.  

 

➢ Pan radní požádal komisi o vyjádření k zajištění údržby a ochrany venkovního 

rekonstruovaného sportovního areálu Chodovická a dále k vytipování potřebného zázemí 

pro zajištění komfortního užívání areálu. Komise doporučuje zajistit vhodné a úsporné 

osvětlení areálu (jako priorita), přístupné venkovní toalety a přístup k pitné vodě (pítko), 

uzamykatelné skříňky pro sportovce, zajistit ochrannou síť u běžecké dráhy a doskočiště 

(prevence dopadu míčů z jiného sportoviště atd.), tribuna nad doskočištěm, tréninková stěna 

na tenis – špatný stav (návrh na úpravu), návrh na tréninkovou branku florbal, fotbal (nákres 

na stěnu, minimální riziko poničení). Komise doporučuje nastavit plán etapy provedení výše 

uvedeného, zejména s ohledem na finanční prostředky. 

 

➢ Dotace – pan radní sdělil, že se pracuje na aktuálním a finálním znění zásad a podmínkách 

na přidělení dotace  

 

➢ V roce 2021 je plánován „Triatlon Horní Počernice 2021“ – komise obdržela písemné 

informace k plánovanému závodu. S akcí souhlasí a doporučuje její pořádání za 

předpokladu uvolnění, příp. zrušení současných opatření v souvislosti s pandemií. 

 
  
 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18.00 hod. jednání komise ukončil. 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána. 

 

 

Mgr. Jiří Ammer 

předseda komise v.r. 


