MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-450957/2021

Zápis

z 11. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 3.11. 2021 od 16:30 v Radničním salónku v 5. patře ÚMČ
Praha 10 a zároveň formou videokonference

Přítomní členové výboru:

Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
Olga Koumarová, členka
Ing. Michal Narovec, člen

Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek, člen (online účast)
Ing. René Kubášek, člen (online účast)
Mgr. Šárka Gandalovičová, členka

Kateřina Hořejší, tajemnice
Omluveni:

Judr. Radmila Kleslová, členka

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, členka
Hosté:
MgA. David Kašpar
Ing. Jana Komrsková

Mgr. Tomáš Procházka
Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 16:35

hodin zahájil 11. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Pan Mgr. Václav Vlček požádal paní Olgu Koumarovou, členku VKSVA ZMČ Praha 10, o ověření
zápisu.
Ověřovatelkou zápisu byla navržena paní Olga Koumarová.

Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní Olga Koumarová.

Program jednání:
1) Schválení programu
2)

Kontrola a schválení zápisu

3)

Návrh rozpočtu pro rok 2022:0061 - Kultura a volný čas

4)

Návrh rozpočtu pro rok 2022:0062 - Sport
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5) Vánoce na Desítce
6) Trenéři ve škole - informace o projektu
7)

Různé

1) Schválení programu

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Navržený program byl schválen.
2)

Kontrola a schválení zápisu

K zápisu z 10. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování:
Pro: 5 proti: 0 zdržel: se 1
Zápis č. 10-2021 byl schválen.

Online se připojil pan Ing. Ladislav Koubek.
3)

Návrh rozpočtu pro rok 2022: 0061 - Kultura a volný čas

Pan předseda Mgr. Vlček uvedl návrh rozpočtu kapitoly 0061-Kultura a volný čas pro rok 2022
a zároveň pozval všechny zúčastněné na Finanční výbor, který se uskuteční dne 22. 11. od

15:00 v SUR, jehož hlavním bodem bude celý rozpočet pro rok 2022. Dále se slova ujal pan
MgA. Kašpar, který uvedl, že rozpočet v kapitole 0062 nevykazuje překotné změny oproti
letošnímu rozpočtu a vyznačuje se stejným trendem, tedy že odbor kultury není agenturou,

která má sama pořádat kulturní akce, ale má být především koordinátorem kulturních aktérů.
Tato činnost se v rozpočtu jasně odráží tím, že výše rozpočtu pro činnost odboru kultury klesá,

avšak výše financích prostředků na dotační programy v oblasti kultury roste.

Pan vedoucí Mgr. Procházka zmínil, že struktura rozpočtu je více méně stejná jako v minulých
letech. Pan MgA. Kašpar informoval, že rozpočet na příspěvkovou organizaci KD Barikádníků

je alokován v oblasti školství.

Diskuse:

Pan Pobuda vznesl dotaz, zda je souhrn alokované částky rozpočtu stejný. Pan Mgr. Procházka

toto potvrdil s tím, že pouze v Zásobníku projektů se změnila částka z 800 tis. na 1 milion.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
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Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I.

SOUHLASÍs návrhem rozpočtu kapitoly 0061 - Kultura a volný čas pro rok 2022

4) Návrh rozpočtu pro rok 2022: 0062 - Sport
Pan Mgr. Vlček uvedl bod a předal slovo paní místostarostce Komrskové a panu Mgr.

Procházkovi. Paní Ing. Komrsková uvedla, že rozpočet na další rok kopíruje rozpočet
z letošního roku, není v něm žádná větší změna ve smyslu jeho výše. Přistoupí se pouze k lehké
úpravě textové části, a to z důvodu možných změn plynoucích z epidemiologické situace. Není

zájem dělat veliké změny, zůstává se u stávajících aktivit. Prioritou je podporovat ty akce, které

se ujaly a byly prospěšné pro občany Prahy 10. Komentář tak bude lehce pozměněný, výše
rozpočtu však nikoliv.
Diskuse:

Paní Mgr. Gandalovičová vznesla dotaz: pokud je nepříznivá epidemiologická situace a řada

akcí se nekoná, kam se přesouvá zbylá část finančních prostředků? Paní Ing. Komrsková

uvedla, že finanční prostředky tzv. expirují, případně se převedou do jiné, vdanou chvíli
potřebnější, kapitoly.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I.

SOUHLASÍ s návrhem rozpočtu kapitoly 0062 - Sport pro rok 2022

5) Vánoce na Desítce

Pan Mgr. Vlček uvedl bod, zmínil, že se jedná o reakci na úpravu vánočních akcí v důsledku

pandemie a předal slovo panu místostarostovi Kašparovi. Pan MgA. Kašpar celý bod
podrobněji představil. Vánoce na Desítce se budou skládat ze tří širších typů aktivit a akcí.

Jedná se o tradiční rozsvěcení vánočních stromků v jednotlivých lokalitách. Městská část bude
o rozsvěcení informovat místní obyvatele a spolky působící v daných lokalitách. Další oblastí

budou vánoční farmářské trhy na Kubánském náměstí. Opět se budou osazovat vánoční
stromky mateřských a základních škol a nabídka farmářských trhů bude rozšířena o vánoční
produkty. Novinkou je pak třetí oblast, tedy Vánoce na Čechově náměstí v termínu 19. 12. -

23. 12. Součástí bude vánoční program a stánky s vánočním zbožím. V souvislosti s akcí byli
osloveni místní prodejci, kteří si v rámci akce mohou přizpůsobit svoji činnost. Na Čechově

náměstí bude také ozdobený Vánoční strom, v podloubí kostela se uskuteční vystoupení dětí
a součástí budou i vánoční dílny. Dne 23. 12. pak bude na programu vánoční polévka pro
občany. Hlavním aktérem je pan Vrtiška a příspěvková organizace Školní jídelna. Ti vánoční

polévku zajistí. Dále bude možné si z kostela odnést Betlémské světlo.
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Diskuse:

Pan Mgr. Vlček vznesl dotaz, na kdy se plánuje termín rozsvěcení vánočních stromku a zda se
bude toto datum (případně i čas) veřejně propagovat? Pan Mgr. Procházka uvedl, že přesné

uvedení času není technicky možné, uskuteční se cca v 17:30 hod.
Pan Mgr. Vlček navrhl, aby se lokální program do budoucna převedl i do jiných, odlehlejších

lokalit Prahy 10, např. do Michle, na Skalku nebo na Zahradní město.
Pan Mgr. Procházka reagoval, že je v kontaktu s lokálními komunitami, které tyto akce mají
chuť provozovat, ale aktuálně to není finančně možné. Městská část je schopná zapůjčit
případný mobiliář.

Pan Ing. Narovec navrhl pro zamyšlení, zda do budoucna nezorganizovat stabilní vánoční trhy
na místě, kde dochází ke shromažďování lidí. Stěhování se z místa na místo mu přijde pro
prodejce náročná.

Paní Ing. Komrsková zmínila, že veškeré produkty, které je možné ve Stáncích prodávat,
podléhají tržnímu řádu (např. počet farmářských nebo vánočních produktů). Případné další
trhy tak budou muset tržní řád respektovat.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I.

BERE NA VĚDOMÍ informace k bodu č. 5 „ Vánoce na Desítce"

6) Trenéři ve škole - informace o projektu
Vzhledem ktomu, že o tento informační bod zažádala omluvená členka Mgr. Freitas, pan

předseda Vlček tento bod stáhl z programu. Bude představen na příštím jednání VKSVA.
7) Různé

Pan Mgr. Vlček informoval přítomné, že žádost pana Kobzy o spoluúčast na zřízení poeziomatu
u hrobu Václava Havla již není relevantní. Dále všechny přítomné informoval o plánovaných

termínech jednání VKSVA pro rok 2022 a vyzval přítomné o případné návrhy změn.
Pan Mgr. Vlček poděkoval všem přítomným za účast a sdělil datum příštího jednání VKSVA,
které proběhne dne 29. 11. 2021. Jednání VKSVA bylo ukončeno v 17:20 hod.

Zapsala dne 3.11. 2021 Kateřina Hořejší.
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Ověřili:

Olga Koumarová

Členka VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ P10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/11/27

ze dne 3. 11. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

SOUHLASÍ

s návrhem rozpočtu kapitoly 0061 - Kultura a volný čas pro rok 2022

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/11/28
ze dne 3.11. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

SOUHLASÍ

s návrhem rozpočtu kapitoly 0062 - Sport pro rok 2022

Mgr. Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/11/29

ze dne 3. 11. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

BERE NA VĚDOMÍ

informace k bodu č. 5 „Vánoce na Desítce"

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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Prezenční listina z 11. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové

aktivity
konaného dne 3.11. 2021 od 16:30 v Radničním salónku,

v 5. patře budovy B,ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
(online připojení: https://ks.prahal0.cz/VKSVA_112021)

Jméno

Podpis

Mgr. Václav Vlček
předseda
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

člen

JUDr. Radmila Kleslová
člen

Olga Koumarová
člen

Ing. Michal Narovec

člen

Mikuláš Pobuda
člen

Ing. Ladislav Koubek
člen
Mgr. Šárka Gandalovičová

člen

Ing. René Kubášek

člen
Kateřina Hořejší

tajemnice

HOSTÉ:

Jméno

Podpis

Ing. Jana Komrsková
Ing. Petr Beneš

MgA. David Kašpar

Mgr. Tomáš Procházka
------------------------------- - --------------------
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