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Zápis

Z 13. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 17.1. 2022 od 17:00 formou

videokonference zde: https://ks.prahal0.cz/VKSVA_012022
Přítomní členové výboru:

Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
JUDr. Radmila Kleslová (přihlásila se 17:10)
Olga Koumarová, člen

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
Ing. Michal Narovec, člen

Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek
Ing. René Kubášek
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen

Kateřina Hořejší, tajemnice
Hosté:

Mgr. Tomáš Procházka
Ing. Jana Komrsková
MgA. David Kašpar

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:03
hodin zahájil 13. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Pan Mgr. Václav Vlček požádal pana Ing. Ladislava Koubka, člena VKSVA ZMČ Praha 10, o
ověření zápisu.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Ladislav Koubek
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Ing. Ladislav Koubek

Program jednání:
1.

Schválení programu

2.
3.

Kontrola a schválení zápisu
Pravidla pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části

Praha 10
4.

Návrh na udělení čestného občanství Jiřímu Kolářovi

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
5.

Kultura - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí

6.

Sport - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí

7.

Trenéři ve škole - informace o projektu

8.

Různé
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1) Schválení programu

Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Kontrola a schválení zápisu
K zápisu z 12. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis č. 12-2021 byl schválen.

3) Pravidla pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny Městské části
Praha 10
Pan Mgr. Vlček uvedl materiál, který je aktualizací současných pravidel udělování Čestného

občanství Městské části Praha 10 a rozšiřuje ho o nový institut, konkrétně Cenu Městské části
Prahy 10. Pan Mgr. Procházka návrh podrobněji představil. Udělování Ceny Městské části

Praha 10 kopíruje současný trend jako např. v Mladé Boleslavi, kde se cena uděluje za
prospěšný čin, který je vykonán, ale nemá váhu čestného občanství. Zároveň umožňuje

ocenění právnických osob.
Pravidla pro udělení čestného občanství jsou modifikovaná. Dle starých pravidel docházelo

k problémům zejména v situaci, kdy bylo čestné občanství udělováno in memoriam.
V takovém případě byl za jakýchkoliv okolností nezbytný souhlas příbuzných navrženého
s udělením čestného občanství. Příbuzní si zároveň museli osobně převzít cenu. V mnohých
případech to byl problém, jelikož příbuzní byli těžce dohledatelní nebo už žádní nežili. Nová
pravidla proto umožňují udělit čestné občanství i bez souhlasu příbuzných, ovšem jen ve

výjimečných případech, kdy bylo učiněno maximum pro dohledání příbuzných a získání jejich
souhlasu.

V17:10 se přihlásila JUDr. Kleslová.
Diskuze:

Pan Mgr. Vlček uvedl, že dostal za poslední roky několik návrhů a souhlasí s názorem, že by

mohlo dojít k devalvaci čestného občanství, pokud by se udělovalo všem a často. Vítá proto

rozšíření možností o Cenu městské části, která zároveň v budoucnu neznemožňuje udělení
čestného občanství.
Pan Pobuda vznesl dotaz na hlavní změny oproti starým pravidlům a požádal Mgr. Procházku
o zaslání starých pravidel, aby mohl rozdíly porovnat.
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Dále probíhala diskuse mezi panem Mgr. Vlčkem, Mgr. Procházkou a panem Pobudou ohledně
bodů IV. 1), V. 1) a bodu V. 2). Jednalo se o otázku, zda by pravidla měla explicitně

vyjmenovávat orgány městské části, jejichž název či vymezení se může v novém volebním
období lišit. Pan Mgr. Procházka uvedl, že vše bylo řešeno s právním oddělením, které

doporučuje navrženou textaci.

Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. SCHVALUJE Pravidla pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny
Městské části Praha 10 dle přílohy č. 3

4) Návrh na udělení čestného občanství Jiřímu Kolářovi
Pan Mgr. Procházka podrobněji představil návrh na udělení čestného občanství, které je

plánováno na červen 2022. Jiří Kolář, básník a výtvarník známý i v zahraničí, žil v Praze 10
v Krymské ulici. Je po něm nově pojmenován i park s původním názvem U Vršovického nádraží.
V rámci představení návrhu požádal pan Mgr. Procházka o udělení čestného občanství.

Pan MgA. Kašpar uvedl, že koncept tematického roku spojeného s udělením čestného

občanství s významnou osobností se koná na Praze 10 již třetím rokem. Součástí jsou, kromě
samotného udělení, i doprovodné akce v průběhu celého roku. Pan Mgr. Vlček se v rámci

diskuse zajímal o grafiku, která se objevuje při e-mailové komunikaci zaměstnanců OKP a je

spjatá s Jiřím Kolářem. Pan Mgr. Procházka sdělil, že se jedná o symbol kruhu, se kterým Jiří
Kolář pracoval a dále o tzv. chiasmáž, kterou se Kolář proslavil.

Dále Mgr. Procházka uvedl, že se pro tento rok připravuje i čestné občanství panu Emilu
Kolbenovi a v roce 2023 pak panu Josefu Čapkovi.

Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. SCHVALUJE udělení čestného občanství Janu Kolářovi in memoriam
5) Kultura - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
Pan Mgr. Vlček uvedl, že 13. 1. 2022 se sešla pracovní skupina hodnotitelů pro oblast Kultura.
Celkem bylo vyčleněno z rozpočtu MČ Praha 10 6.500.000 Kč. Rozděleno bylo 5.695.000 Kč,
nerozděleno pak 805.000 Kč. Konkrétní návrhy finančních alokací jsou obsaženy v tabulkách,

které obdrželi všichni členové VKSVA. Pracovní skupina hodnotila jednotlivé projekty
postupně podle jednotlivých žadatelů seřazených abecedně, aby mohla brát v potaz i celkovou

výši podpory na jednoho žadatele.

Pan MgA. Kašpar sdělil, že vše probíhalo dobře, ale musel se v několika případech nesouhlasně
vymezit. Nejvíc ho mrzí, že nebyla většinová vůle pracovní skupiny podpořit vyšší měrou

Vršovické divadlo Mana. Tento subjekt považuje za stabilní a prestižní kulturní zařízení v Praze
10, které přináší kvalitní dramaturgii, účinkují v něm kvalitní herci i špičkoví režiséři.
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Pan Mgr. Procházka se přidal k diskusi. Uvedl, že pracovní skupina pro oblast Kultura byla

poslední z pracovních skupin a zároveň nejdelší, jelikož se obšírně debatovalo o jednotlivých
projektech.
Paní Ing. Komrsková doplnila, že byla členem ve třech pracovních skupinách (Sport, mládež a
volný čas, Sociální oblast a Životní prostředí) a při všech jednáních nebyly vyčleněné

prostředky vyčerpané v plné výši. Tímto prostředky neexpirují, zůstávají v rozpočtu a mohou
být dále využity dle uvážení odpovědného radního a vedoucího příslušného odboru.

Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:

I. BERE NA VĚDOMÍ výstup z jednání pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Kultura
II. DOPORUČUJE Zastupitelstvu městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti

podpory Kultura dle přílohy č. 5a

6) Sport - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
Pan Mgr. Vlček uvedl, že 10.1. 2022 proběhlo jednání pracovní skupiny hodnotitelů pro oblast

Sport, mládež a volný čas. Celkem bylo vyčleněno z rozpočtu městské části 10.120.000 Kč,
přičemž rozděleno bylo 9.985.000 Kč a nevyčerpáno 135.0000 Kč.

V oblasti 2.1, pravidelná činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot byly rozděleny
prostředky na základě obecného principu: 3 000 Kč na jedno dítě z Prahy 10, max. poskytnutá
částka však byla zastropována ve výši 300.000 Kč.

V oblasti 2.2, pravidelná volnočasová činnost, byly rozděleny prostředky v hodnotě 2 000 Kč
na jedno dítě z Prahy 10, max. poskytnutá částka však byla zastropována ve výši 100.000 Kč.

V oblasti 2.4 se rozdělily prostředky pro jednotlivé subjekty (až na jednu výjimku) ve výši
50.000 Kč na žádost. Následně pan Mgr. Vlček vysvětlil, proč v jednom případě pracovní

skupina navrhla nižší částku.
Pro kapitolu 2.3, jednorázové sportovní a volnočasové akce, zbylo poměrně málo peněz. Byl
to částečně i úmysl, protože není jasné, jaká bude pandemická situace a jaká omezení budou
přijata Vládou ČR. Vyšší podpora v kapitole 2.1 a 2.2 je zároveň nástrojem, jak pomoci klubům
a spolkům ve finančně obtížném období. V rámci kapitoly 2.3 tak byla navržena podpora

zejména tradičních akcí, u nichž je reálné, že proběhnou a zároveň je městská část podporuje
dlouhodobě.
Pokud byla navržena částka v hodnotě 0 Kč, jednalo se o žadatele se špatnou dotační

disciplínou, projekty, s nimiž městská část nemá žádnou zkušenost či žádosti subjektů, které

byly už výrazně podpořeny např. v kapitole 2.1 či 2.2.
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Diskuze:
Paní JUDr. Kleslová navrhla, aby v příštím roce proběhla pracovní skupina hodnotitelů až poté,

kdy proběhne vyúčtování za předešlý rok, aby bylo možné při rozdělování zohlednit i dotační
disciplínu žadatelů. Pan MgA. Kašpar, upozornil na skutečnost, že se tímto výrazně odloží

faktické vyplacení podpory, což může být pro žadatele velký problém. Již nyní totiž získávají
dotaci v červnu a musí období od ledna do června překlenovat různými způsoby. Jedná se

zejména o menší subjekty. Osobně by se spíše přikláněl k variantě schvalovat dotace již v rámci
schvalování rozpočtu.
Mgr. Procházka uvedl, že jednání pracovních skupin hodnotitelů jsou přesně naplánovány tak,
aby celý proces schvalování a vyplacení schválených žádostí proběhl v co nejkratším termínu
od podání žádosti. Co se týče přehledu o vyúčtování, je možné podat informaci ob jeden rok,

za který je vyúčtování již zpracované.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Paní JUDr. Kleslová se zdržela z toho důvodu, že klub ANO neměl zastoupení v této pracovní
skupině hodnotitelů.

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚEtOMI výstup z jednání pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Sport,

mládež a volný čas
II. ElOPORUČUJE Zastupitelstvu městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti
podpory Sport, mládež a volný dle přílohy 6a

7) Trenéři ve škole - informace o projektu

Mgr. Vlček na žádost Mgr. Freitas představil projekt Trenéři ve škole, který zapojuje do běžné

výuky profesionální trenéry s cílem aktivizovat dětí ve věku 6-7 let, tedy ve věku, kdy se lidské

tělo i zájem o aktivní životní styl rozvíjí nejvíce. Zapojením licencovaných trenérů na první
stupni, kde obecně nepůsobí učitelé se specializací na tělesnou výchovu, oživuje samotné
hodiny tělesné výuky a dává učitelům a učitelkám možnost se mnohé naučit. V současné době

se tento projekt testuje na šesti základních školách a na jaře bude vyhodnocen. Dále pan Mgr.
Vlček potvrdil, že byl osobně přítomen výuce rugby na ZŠ U Roháčových kasáren, hodina se
mu velice líbila a celý projekt si chválily i přítomné paní učitelky i paní ředitelka.
Diskuse:

Paní JUDr. Kleslová tuto činnost podporuje a připomíná dobu, kdy se obdobně uskutečňoval
projekt související s výukou volejbalu ve školách, jehož náplní byly semináře pro učitele

tělocviku a vše bylo ukončeno turnajem na Gutovce za účasti známých sportovců.
Pan Mgr. Vlček uvedl, že se projektu Trenéři ve škole účastní trenéři z lokálních klubů, což

vnímá jako přidanou hodnotu. Zároveň však mají zákaz aktivních náborů do svých oddílů, aby
se mohli věnovat všem dětem bez rozdílu a nesoustředili se jen na ty talentované.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-035256/2022

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ informace o projektu Trenéři ve škole

8)Různé
Pan Mgr. Vlček sdělil, že předsedové výborů obdrželi výsledky pocitové mapy. Všem členům
je za zašle pro informaci a případné připomínky.

Paní JUDr. Kleslová vznesla dotaz ohledně mapy volnočasových aktivit na ZŠ. Dále se

dotazovala, kde se dají dohledat spolky, které obdržely dotaci v oblasti Kultura. Pan Mgr.
Procházka reagoval na dotaz ohledně spolků. Databáze existuje, ale není veřejná, do budoucna

se uvažuje o mapovém podkladu. Pan MgA. Kašpar reagoval na tento podmět názorem, že
každý ze subjektů má webovou stránku, kde je možné informace o každém z nich dohledat.
Informace se mohou občané dozvědět i v rámci měsíčníku, na facebooku městské části apod.

Věří, že míra informovanosti je dostatečná. Pan Mgr. Vlček navrhl kontaktovat šéfredaktora

měsíčníku s návrhem uskutečnit 2x do roka informaci o činnostech spolků.

Pan Mgr. Vlček poděkoval všem přítomným a připomněl další datum jednání, které se

uskuteční dne 14. 2. 2022.
Jednání VKSVA bylo ukončeno 18:05

Zapsala dne 17. 1. 2022 Kateřina Hořejší.
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Ověřili:

Ing. Ladislav Koubek

Člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ P10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/13/31

ze dne 17. 1. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. SCHVALUJE Pravidla pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny
městské části Praha 10 dle přílohy č. 3

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/13/32

ze dne 17. 1. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. SCHVALUJE udělení čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam

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/13/33

ze dne 17. 1.2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. BERE NA VĚDOMI výstup z jednání pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Kultura
II. DOPORUČUJE Zastupitelstvu městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti
podpory Kultura dle přílohy č. 5a

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/13/34

ze dne 17. 1. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. BERE NA VĚDOMÍ výstup z jednání pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Sport,
mládež a volný čas

II. DOPORUČUJE Zastupitelstvu městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti
podpory Sport, mládež a volný čas dle přílohy č. 6a

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Zastupitelstva městské části Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-035256/2022

USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VKSVA/13/35
ze dne 17. 1. 2022

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
I. BERE NA VĚDOMÍ informace o projektu Trenéři ve škole

Mgr. Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10

