
Vážený pane kolego, 
  
reaguji tímto na Vaší interpelaci ze ZMČ, které se konalo dne 21.9.2020.  
 
Dotazujete se v ní na výsledky mé půlroční práce ve funkci radního MČ Praha 20. 
Nejsem příznivcem dopisování, Vaše dotazy bych řešil při osobní schůzce jako s 
kolegou ze Zastupitelstva Horních Počernic. Budu tedy stručný: docházku na RMČ 
mám 95%, docházku na ZMČ mám 100%, účast v komisích mám 100%, do 
zaměstnání chodím denně, oddávám, dovolené jsem vyčerpal 15dní. 
  
A teď k aktivitě v mých gescích a ostatních: 

        Příprava projektu distribuce dezinfekce pro občany 

        Rozvor dezinfekce do jednotlivých SVJ (83) 

        Tvorba seznamu SVJ  

        Rozvor dezinfekce po restauracích a jiných podnikatelských subjektech 

        Řešení stížností na psí hřiště 

        Tvorba informačních cedulí na naše hřiště aj. 

        Hřiště Ruprechtická – vyřešen hlučný basketbalový koš 

       Dopříprava rekonstrukce atletického oválu FZŠ Chodovická ve spolupráci 
s pedagogy a spolky, které ho využívají 

        Podpora úklidu v tělocvičnách a jejich dezinfekce 

        Pasportizace a následný plán hřišť a míst pro volný čas 

        Prohlídka veškerých sportovních areálů Horních Počernic 

        Založení skupiny Hornopočernických trenérů 

        Školení pro trenéry ohledně přístupu k trénování svěřenců různého věku a 
pohlaví + zdravověda 

        Pasportizace majetku škol (tělocvičného nářadí) 

        Stabilizování Komise sportu 

        Příprava akce Počernice v pohybu 

        Precizování interiéru nové tělocvičny Jívanská 

        Návštěva institucí ohledně možnosti čerpání finančních zdrojů na výstavbu 
tělocvičny Jívanská (MHMP Sportovní agentura) 

        Spolupráce na materiálu ohledně podání žádosti o dotaci od Národní sportovní 
agentury na tělocvičnu Jívanská 

        Řešení cykloboxů a přístřešků na kola 

        Pomoc při přípravě výstavy 100 let Xaverovského fotbalu ve spolupráci s SKP 
HOPO 

        Rozesílání informací ohledně dotačních titulů pro naše sportovní spolky 



        Navázání spolupráce s firmou, která se stará o bezpečnost a dodržování norem 
na veřejných hřištích a vnitřních sportovištích 

        Příprava na nové webové stránky 

        Jednání s firmou o optické síti a následném zrychlením internetu pro občany a 
podnikatele 

        Příprava softwaru pro podávání dotací elektronickou formou 

        Příprava podání participativního rozpočtu elektronicky 

        On-line objednávání občanů na Úřad 

        Péče o používání správného znaku naší městské části 

        Autokino 

        Letní kino 

        Řešení problému na koupališti v letní sezóně, agresivita občanů, rozdělávání ohňů 

        Podílení se na projektu Bezpečná školní ulice 

        Vytunění Senior auta z vlastních prostředků pro větší pohodlí našich seniorů 

        Aktualizování seznamu spolků 

        Řešení moštovacího stroje 

        Jednání s dobrovolnými hasiči o jejich budoucnosti, aby byli akceschopní a 
Horním Počernicím tak prospěšní 

        Příprava zasedání Zastupitelstva v krizovém stavu 

        Kompletace autovraků a jejich následné nahlášení na příslušný odbor 

        Jednání s Ekospolem 

        Řešení území Počernice východ 

        Směny pozemků 

        Jednání na MHMP 

  
Jestli se chcete dozvědět více o mé práci v mých gescích, rád si s Vámi promluvím 
při osobním setkání, pane kolego. Ano, promluvím a  třeba díky vzájemné 
spolupráci v rámci zastupitelstva Horních Počernic bude líp. 
Jelikož jsem uvolněný radní a jsem pro týmovou práci, pomáhám kolegům v radě, 
kteří uvolněni nejsou v jejich gescích, když mě o to požádají. 
  
S pozdravem Bc. J. Kočí 
 


