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Zápis zjednání
Komise pro podporu podnikání RMČ Praha 10,
která se konala dne 14. 02. 2022
(videokonference, link: https://ks.prahalO.cz/KPP)

Přítomní členové:

Adam Štěpánek - předseda, PhDr. Lukáš Cvrček Ph.D., Karel Duchek,

Ing. Petr Hůlka, Ing. Ivan Mikoláš
Omluvení členové: Ing. Jan Šnajdr
Neomluvení členové:Jaroslav Štěpánek, MBA
Hosté:

Ing. arch. Martin Valovič (stálý host)

Jednání Komise pro podporu podnikání RMČ Praha 10 bylo zahájeno v čase 16:35 hodin.

Program:
1. Zahájení komise
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Pocitová mapa Praha 10
5. Rozhovory s podnikateli - měsíčník Praha 10
6. Různé, diskuze
7. Závěr

Popis průběhu jednání:

1. ZAHÁJENÍ KOMISE

Komise pro podporu podnikání (dále jen Komise nebo KPP) byla zahájena v čase 16:35 hod.
a sešla se v počtu čtyř členů, čímž byla usnášeníschopná.

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0
Výsledek hlasování:
Komise program schválila.
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3. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Předseda Komise navrhl, aby ověřovatelem zápisu z jednání KPP byl Ing. Ivan Mikoláš.
Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO: 4

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Výsledek hlasování: Komise schválila, aby ověřovatelem zápisu z tohoto jednání KPP byl
Ing. Ivan Mikoláš.

V čase 16:40 hod. se připojil k jednání Komise pan Karel Duchek. Od té doby, až do jejího ukončení,
jednala Komise v počtu pěti členů.

4. POCITOVÁ MAPA PRAHA 10
Předseda Komise seznámil členy Komise s výstupy z tzv. celopražské pocitové mapy z roku 2021,
a to konkrétně s výstupy týkající se území městské části Praha 10, které by eventuálně mohly
napomoci při budoucím rozhodování v rámci jejích kompetencí. Poté proběhla k danému tématu
diskuze, ve které se probírala např. místa pro invalidy u OC Cíl nebo předzahrádky u provozoven
v ulici Kodaňská, a to i v souvislosti s případnými omezeními pro nevidomé občany. Do diskuze
přispěl i pan Karel Duchek, který informoval členy Komise, co se řešilo v souvislosti s pocitovou
mapou na jednání Komise bezpečnostní, jejíž je členem. Bylo to např. téma týkající se pocitu
bezpečnosti občanů v okolí frekventované přestupní stanice metra „Skalka" včetně problematiky
sociálně nepřizpůsobivých občanů v této lokalitě. Po ukončení diskuze přistoupila Komise
k hlasování.

Návrh k hlasování Komise:
Komise bere na vědomí výsledky vzešlé z Pocitové mapy pro městskou část Praha 10.
Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO: 5

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0

Výsledek hlasování:
Komise bere na vědomí výsledky vzešlé z Pocitové mapy pro městskou část Praha 10.
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5. ROZHOVORY S PODNIKATELI - MĚSÍČNÍK PRAHA 10
Úvodní slovo k projednávanému bodu si vzal předseda Komise, který připomněl jejím členům

původní myšlenku tohoto záměru. Informoval je také o zájmu provozovatele restaurace
"Waldeska" o uskutečnění rozhovoru v měsíčníku Praha 10, a také o činnosti místostarosty
Ing. arch. Martina Valoviče, který v souvislosti s daným tématem aktivně kontaktuje podnikatele.
Poté k dané problematice a k profilovým rozhovorům s podnikateli v měsíčníku Praha 10 řekl
několik vět i sám pan místostarosta.

Návrh na schválení stanoviska Komise:
Komise doporučuje místostarostovi Ing. arch. Martinu Valovičovi, aby zahájil s redakční radou
měsíčníku Praha 10 a PhDr. Marcelem Pencákem, Ph.D. jednání, s cílem zařazení pravidelných
rozhovorů s podnikateli Prahy 10.
Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

NEHLASOVAL: 0
Výsledek hlasování:
Komise doporučuje místostarostovi Ing. arch. Martinu Valovičovi, aby zahájil s redakční radou
měsíčníku Praha 10 a PhDr. Marcelem Pencákem, Ph.D. jednání, s cílem zařazení pravidelných
rozhovorů s podnikateli Prahy 10.

6. RŮZNÉ, DISKUZE

Pan místostarosta Ing. arch. Martin Valovič otevřel otázku slev z nájemného a uzavírání
splátkových kalendářů upravujících platbu nájemného, vše v souvislosti se stále probíhající
pandemií onemocnění COVID-19, a to pro nájemce, kteří užívají prostory pronajaté od městské
části Praha 10 k podnikatelskému účelu.
Ze shora uvedeného vyplynul požadavek na tajemníka Komise, aby na příštím jednání Komise
měli její členové a pan místostarosta Ing. arch. Martin Valovič k dispozici informace
o podaných/připravovaných/realizovaných žádostech nájemců nebytových prostor, týkajících se
uzavření splátkových kalendářů, kterými se nějak upravuje jejich platba nájemného. Požadované
informace by měli být za časové období od 1/2021 do 2/2022.
Dále Ing. arch. Martin Valovič vznesl dotaz v jakém stádiu je příprava podmínek pronájmu již
schválených nově zařazených tržních míst na území městské části Praha 10. Na základě
vzneseného dotazu budou mít k dispozici do příštího jednání Komise její členové
k připomínkování/doplnění koncept návrhu Výběrového řízení na provozovatele nově
zařazených tržních míst. K tomuto bodu navrhl pan Karel Duchek, aby výběrové řízení bylo
uveřejněno také v měsíčníku Praha 10, protože se tak dostane k nejširšímu spektru možných
zájemců.
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7. ZÁVĚR
Předseda KPP pan Adam Štěpánek v čase 17:10 hod. všem přítomným poděkoval a jednání
Komise ukončil.

Součástí zápisu je stanovisko KPP k bodu jednání č.: 5
Datum vyhotovení zápisu: 16. 02. 2022

Adam STEPANEK
předseda KPP

Ing. Ivan MIKOLAS
člen KPP, ověřovatel

OG N ER
PP

Přílohy:
č. 1 - Stanovisko KPP k bodu jednání č. 5
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Příloha č. 1
STANOVISKO Komise pro podporu podnikání
č. KPP/01/01/2022
ze dne 14. 02. 2022
k bodu jednání č. 5
„Rozhovory s podnikateli - měsíčník Praha 10"

Komise pro podporu podnikání
I. DOPRUČUJE
místostarostovi Ing. arch. Martinu Valovičovi, aby zahájil s redakční radou měsíčníku Praha 10
a PhDr. Marcelem Pencákem, Ph.D. jednání, s cílem zařazení pravidelných rozhovorů s podnikateli
Prahy 10
Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO

5

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

5

0

0

0

Adam ŠTĚPÁNEK

předseda
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