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Zápis

z 3. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 16. 11. 2020 formou videokonference pod nás|edujÍcÍm
odkazem:
https://ks.praha10.cz/VKSVA_112020
přÍtomnj členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
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
Andrea Tothová, tajemnice
Hosté:
Ing. jana Komrsková
MgA. David Kašpar
Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí OKP

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:00
hodin zahájil 3. zasedániVýboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.
Ověřeni zápisu
Mgr. Václav VIček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl člen VKSVA ZMČ Praha 10 Ing. Ladislav
Koubek, který souhlasil.

Ověřovatelem zápisu byl navržen: Ing. Ladislav Koubek
Hlasování:
Pro: 6

Proti: O

Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Ladislav Koubek
Program jednání:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu
Kontrola a schváleni zápisu
Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0061- Kultura a volný čas
Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0062 - Sport
Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0064 - Veřejná finanční podpora
Sportovec roku 2020
Různé
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l) Schváleni programu
Hlasováni:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Program byl schválen.
2) Kontrola a schválení zápisu
K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
HlasovánI:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Zápis č. 2-2020 byl schválen.
3) Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0061 - Kultura a volný čas
Mgr. Vlček předal slovo Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP, který všem zúčastněným sdělil,
že rozpočet na rok 2021 bude mít stejné položkové znění, jako v předešlých letech. Akce
budou zaměřeny vÍce tematicky (Jindřich Waldes, josef Gočár) a partnersky (Designblock, Noc
literatury, Signal festival).
Pan místostarosta Kašpar poděkoval za slovo Mgr. Vlčkovi a oznámil, že výše dotací na přIštI
rok je zachována. Dále všem přítomným sdělil svou vizi, že kulturu by neměl dělat úřad, ale
lidé.
Materiál je součásti přílohy Č. la a č. lb tohoto zápisu.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVAbere na vědomí znění Návrhu
rozpočtu pro rok 2021: 0061- Kultura a volný čas.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:

bere na vědomi' znění Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0061 - Kultura a volný čas.
4) Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0062 - Sport
Mgr. Vlček předal slovo paní 1. mistostarostce Komrskové, která všem zúčastněným oznámila,
že v současné době je připravená nová metodika k dotacím, a že na dotace je převedeno
hodně financí. Organizátoři sportovních akci tak mají možnost tyto akce uskutečňovat samy.
Dále všechny seznámila se skutečnosti, že většina akcí vtomto roce neproběhla z důvodu
pandemie Covid 19, a proto bylo přesunuto 500 tisíc do pokladni rezervy a následně na ZŠ
Eden (instalace venkovních rolet). Akce, jako jsou Novoroční bruslení a Sportovec roku 2020
snad proběhnou, ale vše záležína vládních opatřeni. Akce pro veřejnost začnou v květnu 2021.
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Mgr. VIček požádal na přIští jednání VKSVA o harmonogram všech sportovních akci, které se
budou konat v přištIm roce.
Materiál je součástí přílohy č. la a č. lb tohoto zápisu.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomí znění Návrhu
rozpočtu pro rok 2021: 0062 - Sport.
HlasovánI:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
bere na vědomlzněnl Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0062 - Sport.
5) Návrh rozpočtu pro rok 2021: 0064 - Veřejná finanční podpora
Mgr. Vlček předal slovo Mgr. Procházkovi, který všem oznámil, že je snaha o zachováni
dotací, ale momentálně dochází stále k úpravám rozpočtu, takže výsledek není definitivní.
Materiál je součástí přílohy č. la a č. lb tohoto zápisu.
Diskuse:

·
·

1. místostarostka Komrsková doplnila, že i na životním prostředí se snižuje rozpočet.
Místostarosta Kašpar podotkl, že se usiluje o to, aby v roce 2021 byla nabídnuta větší
částka, než v letošním roce.

·

Mgr. Vlček doplnil, že by bylo dobré alokovat finanční prostředky z vrácených dotací
na pomoc sportovním klubům a institucím a dále dodal, že by většina financí měla jít
v přIštím roce na pravidelnou činnost klubů a spolků.

·

1. místostarostka Komrsková doplnila, že jako v loňském roce, bude vytvořena
pracovní skupina na zpracování žádosti o dotace.

Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomi znění Návrhu
rozpočtu pro rok 2021: 0064 - Veřejná finanční podpora.
Hlasováni:
Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: 2

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:

bere na vědomi znění Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0064 - Veřejná finanční podpora.
6) Sportovec roku 2020
Mgr. Vlček pohovořil o připravovaném 8. ročníku Sportovce roku 2020, který se by se měl
uskutečnit na přelomu února a března 2021. Úloha VKSVA je vybrat vítězné sportovce jako
v předchozích letech. Podrobnosti se prodiskutují na lednovém jednání VKSVA.
Materiál je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.
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Diskuse:
·

jUDr. Kleslová podotkla, že v tomto roce se téměř nesoutěžilo, proto by se měla
vyhlásit soutěž jiná nebo by se soutěž měla přejmenovat.

·

Mgr. Freitas Lopesová se připojila s podobnou připomínkou a navrhla například soutěž
v uběhnutých kilometrech.

·

Mgr. Vlček doplnil, že na jaře se bude konat DobrovolnIk roku, kde se budou oceňovat
(například morálni podporou) všichni, kteří pomáhali při Covid-19. Dále dodal, že cílem
ankety je alespoň symbolicky podpořit sportovce, když už nemohli závodit.

·

jUDr. Kleslová uvedla, že soutěž Sportovec roku má jasná pravidla, proto by se klonila
k variantě bez vyhlašování nejlepších sportovců.

·
·
·

Ing. René Kubášek doplnil, že hlavním cílem je podporovat občany, aby sportovali.
JUDr. Kleslová poznamenala, že se vyhlašuji nejlepší sportovci výkonnostně.
Ing. René Kubášek odpověděl, že by bylo škoda takovou soutěž zrušit a řešení vidi ve
změně kritérii.

·

JUDr. Kleslová všem sdělila, že by tedy soutěž nenazvala Sportovcem roku a změnila by
kritéria.

·

Mgr. Vlček připomněl, že již v loňském roce byla vytvořena tzv. podpůrná kritéria
(trenérská činnost, studijní výsledky, fair play atp.).

·

1. místostarostka Komrsková sdělila, že souhlasí se změnou. Kritéria by změnila, ale
název by ponechala.

·

Mgr. Gandalovičová uvedla, že by bylo dobré změnit parametry. Ocenit symbolicky
sportovce, kteří dělají něco pro sport a nevzdávají se, zvláště v této době.

Mgr. Vlček oznámil všem stažení bodu č. 6 - Sportovec roku 2020 s tím, že 7. 12. 2020 bude na
jednání VKSVA předložen nový návrh.

6) Různé
Mgr. Vlček všem sdělil datum příštiho jednánIVKSVA, které proběhne dne 7. 12. 2020.

jednání VKSVA bylo ukončeno v 18:00 hodin.
Zapsala dne 18. 11. 2020 Andrea Tothová.
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Ověřili:

Ing. Ladislav Koubek
člen VKSVA ZMČ Praha 10

Mgr. Václav Vlček
předseda VKSVA ZMČ PlO

P10-166000/2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-166000/2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis

Prezenční listina z 3. jednánfvýboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
konaného dne 16. 11. 2020 od 17:00 hodin formou vidéokoMerence pod následujicim odkazem:
httm/k5Rraha]o.cz/vKsvA 112020
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/2/7
ze dne 16. 11. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NAVĚDOMĹ

znění Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0061- Kultura a volný čas.

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/3/8
ze dne 16. 11. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

znění Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0062 - Sport

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/3/9
ze dne 16. 11. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

znění Návrhu rozpočtu pro rok 2021: 0064 - Veřejná finanční podpora.

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10

