MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-392542/2021

Zápis
Z 10. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 13. 9. 2021 v 17:00 v Nové strašnické škole,
V Olšinách 69, 100 00, Praha 10 - Strašnice

Přítomní členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
JUDr. Radmila Kleslová
Olga Koumarová, člen
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek
Ing. René Kubášek, člen
Kateřina Hořejší, tajemnice
Omluveni:
Ing. Michal Narovec, člen
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen
Hosté:
MgA. David Kašpar
Mgr. Tomáš Procházka
Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:20
hodin zahájil 10. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.
Ověření zápisu
Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Freitas Lopesová, která souhlasila.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelem zápisu byla zvolena paní Mgr. Zuzana Freitas Lopesová.
Navržený program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Kontrola a schválení zápisu
Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2022
Sportovec roku / Trenér roku Prahy 10 za rok 2021
Různé
Komentovaná prohlídka festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu
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1) Schválení programu
Hlasování:
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
2) Kontrola a schválení zápisu
V zápisu z 9. jednání VKSVA bylo pozměněno chybně uvedené datum usnesení č. VKSVA/9/22
z důvodu administrativní chyby a opraveno na správné, tedy 29. 6. 2021. K verzi pozměněného
zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování pro pozměněný zápis:
Pro: 7 proti: 0 zdržel: se 0
Zápis č. 9-2021 byl schválen.
3) Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2022
Pan předseda Vlček představil členům VKSVA schválenou verzi metodiky Dotačního programu
MČ Praha 10 pro rok 2022. Pan Mgr. Procházka, ji dále uvedl, zmínil se o objemu finančních
prostředků, které jsou v podobné výši jako v minulém roce a o termínech přijímání žádostí.
Metodika oproti minulým rokům byla zpřesněna, v průběhu rozpracování připomínkována
zastupiteli ve všech oblastech a schválena z ekonomického i právního hlediska. Podání žádostí
je zpřístupněno i elektronickým podáním přes datovou schránku.
Diskuse:
P. Kašpar přivítal přechod na elektronický systém, je to podle něj dobrý krok z důvodu
porovnávání dotací v čase. Pan Procházka také uvedl, že se do budoucna počítá s propojením
systémů Grantys a Ginis, což zrychlí proces vyhodnocení a vyplacení.
Paní Kleslová vznesla dotaz ohledně poskytnutých dotací na akce v době pandemie
koronaviru. Konkrétně se dotázala, kolik bylo na tyto akce rozděleno prostředků. Pan
Procházka paní Kleslové sdělil celkové částky, jež byly uděleny v jednotlivých tematických
oblastech. Následně zareagoval pan předseda Vlček, který připomněl postup pracovní skupiny
hodnotitelů. Ta na akce, které byly z důvodu pandemie nereálné (např. s březnovým
termínem) žádné peníze nealokovala. Zároveň pracovní skupina alokovala většinu financí na
průběžnou činnost, aby stabilizovala fungování klubů. Na jednorázové akce šlo tentokrát asi
jen 10% z celkového objemu financí v oblast sport a volný čas.
Paní Kleslová požádala pana Procházku o přehled čerpaných dotací pro kulturu a sport v čase
od r. 2014 a dále přehled finančních stropů v jednotlivých letech a oblastech podpory.
Pan předseda Vlček na závěr kvitoval záměr zachovat výši dotační podpory jako v předchozích
letech. Je to podle něj dobrý krok ke stabilizaci klubů a předvídatelnosti dotační politiky
městské části. Následně navrhl hlasovat o tom, že Výbor pro kulturu, sport a volnočasové
aktivity bere na vědomí metodiku Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 pro oblasti
podpory kultury a sport, mládež, volný čas.
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Hlasování:
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I.

BERE NA VĚDOMÍ metodiku Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 pro
oblasti podpory:


kultura



sport, mládež, volný čas

4) Sportovec roku / Trenér roku Prahy 10 za rok 2021
Pan Vlček otevřel diskusi, nad tím jak by měla tato tradiční ceremoniální akce pro sportovce
probíhat v roce 2022. Dotázal se, zda by měl výbor vyhlásit znovu Trenéra roku, vrátit se ke
Sportovci roku či vyhlásit zcela nový typ ankety. Uvedl, že v Trenér roku byl velice úspěšný, ale
jako formát se zřejmě jedním ročníkem vyčerpal. S nejvyšší pravděpodobnosti by byli
nominování stejní trenéři jako v roce minulém. Paní Kleslová navrhla akci „Sportovec
desetiletí“. Po krátké diskuzi došli členové Výboru k dohodě, že anketa by se měla vrátit
k formátu Sportovec roku, a to za období posledních dvou let s vyhlášením před prázdninami
roku 2022, aby se sportovcům dala možnost ještě nějaké úspěchy nasbírat. Pan předseda Vlček
přislíbil, že jako každý rok vypracuje propozice celé akce a představí je členům Výboru na
jednom z příštích jednání.
5.) Různé
Pan Procházka všechny přítomné pozval na kulturní akce: dne 30. 9. proběhne vernisáž na
Čechově náměstí, kde budou umístěny billboardy s tematikou staveb Jana Kotěry (30.9.), a na
odpolední program věnovaný Jindřichu Waldesovi (7.10).
6.) Komentovaná prohlídka festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu
Pan Vlček všechny přítomné pozval na prohlídku festivalu současného umění 4+4 dny v
pohybu probíhajícího v Nové strašnické škole.
Pan Mgr. Vlček všem poděkoval za účast a sdělil datum příštího jednání VKSVA, které
proběhne dne 11. 10. 2021.
Jednání VKSVA, včetně prohlídky, bylo ukončeno v 19:00 hod.
Zapsala dne 13. 9. 2021 Kateřina Hořejší.
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