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Zápis
Z 5. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,

které se konalo dne 18.1. 2021 formou videokonference pod následujícím
odkazem:
https://ks.prahal0.cz/VKSVA_0120201

Přítomní členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VSVA
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
JUDr. Radmila Kleslová, člen
Olga Koumarová, člen
Ing. Michal Narovec, člen
Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek, člen
Ing. René Kubášek, člen
Andrea Tothová, tajemnice
Omluveni:
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen
Ing. Jana Komrsková, host

Hosté:
MgA. David Kašpar
Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí OKP

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:02

hodin zahájil 5. zasedání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.
Ověření zápisu
Mgr. Václav Vlček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl člen VKSVA ZMČ Praha 10 Ing. Michal
Narovec, který souhlasil.
Ověřovatelem zápisu byl navržen: Ing. Michal Narovec

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Michal Narovec.

Mgr. Vlček nechal hlasovat o zařazení Žádosti o prominutí nedoručení žádosti Badminton

Arény Skalka z. s. v řádném termínu jako bod č. 3 Programu.
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Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna programu byla schválena.

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola a schválení zápisu
3) Žádost o prominutí nedoručení žádosti Badminton Arény Skalka z. s. v řádném
termínu - návrh odpovědi
4) Kultura - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
5) Sport - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
6) Různé

1) Schválení programu
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.
2) Kontrola a schválení zápisu

K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Zápis č. 4-2020 byl schválen.

3) Žádost o prominutí nedoručení žádosti Badminton Arény Skalka z. s. v řádném termínu
- návrh odpovědi.
Předseda VKSVA Mgr. Vlček všem zúčastněným na videokonferenci vysvětlil, že společnost
Badminton Aréna Skalka z. s. nezaslala žádost o dotaci v řádném termínu. Zároveň však podala
písemnou formou žádost o prominutí. Na základě této žádosti připravil Odbor kultury a
projektů návrh odpovědi.
Materiál je součástí přílohy č. la a přílohy č. lb.
Diskuze:
• Mgr. Procházka doplnil, že návod na vyplnění žádosti o dotaci je obsažen v Metodice
pro žadatele o dotace v roce 2021. Dále sdělil, že společnost Badminton Aréna Skalka
z. s. navíc porušila rozpočtovou kázeň a takovýmto subjektům se dotace neposkytuje.
• JUDr. Kleslová se zeptala jaké kritérium je důležité pro porušení rozpočtové kázně.
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Mgr. Procházka odpověděl, že tato společnost porušila rozpočtovou kázeň v roce 2019.
Tedy nemá nárok na dotaci v tomto roce.

Mgr. Vlček se dotázal, jestli jsou nějaké komentáře nebo dotazy ohledně tohoto bodu a nechal
hlasovat, zda Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity bere na vědomí žádost Badminton
Aréna Skalka o prominutí nedoručení žádosti v řádném termínu a souhlasí se zněním reakce

dle přílohy č. lb.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ žádost Badminton Aréna Skalka o prominutí nedoručení žádosti v
řádném termínu

II. SOUHLASÍ se zněním reakce dle přílohy č. lb

4) Kultura - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
Mgr. Vlček seznámil účastníky jednání s celkovou alokovanou částkou, která činila 6.500.000
Kč. Bylo přijato celkem 106 žádostí, z toho 93 jich v rámci formální kontroly bylo postoupeno
k dalšímu hodnocení a 13 žádostí z důvodů nesplnění formálních náležitostí nebylo
postoupeno k dalšímu hodnocení. Celková částka navržené podpory činila 6.400.000 Kč (61
projektů k podpoře v rámci jednoletého financování a 32 projektů nepodpořeno). Částka
100.000 Kč nebyla využita
Materiál je součástí příloh č. 2a a č. 2b.
Diskuze:
• Místostarosta Kašpar zhodnotil práci skupiny jako konstruktivní a shodující se
navzájem. Průběh hodnocení byl hladký.
• JUDr. Kleslová podotkla, že klub Ano nebyl vyzván, aby nominoval své zástupce do
hodnotící skupiny. Dále doplnila, že v tabulkách chybí informace, kolik peněz dostávaly
subjekty v minulých letech 2019 a 2020, kolik subjekty dostaly od Magistrátu hl. města
Prahy, jak byly jednotlivé subjekty podpořeny celkem a jak byly čerpány předchozí
dotace.
• Mgr. Procházka všem sdělil, že veškeré informaci jsou v programu Grantys.

Mgr. Vlček se dotázal, jestli jsou nějaké komentáře nebo dotazy ohledně tohoto bodu a nechal
hlasovat, zda Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity bere na vědomí výstup jednání
pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Kultura a zda doporučuje Zastupitelstvu
městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti podpory Kultura dle přílohy č. 2.
Hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

(JUDr. Kleslová nehlasovala)
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Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ výstup 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. 2a

5) Sport - výstupy z pracovní skupiny hodnotitelů dotačních žádostí
Mgr. Vlček seznámil účastníky jednání s celkovou alokovanou částkou, která činila 10.120.000
Kč. Bylo přijato celkem 156 žádostí, z toho 130 (81 žádostí podpořeno a 49 žádostí
nepodpořeno) jich v rámci formální kontroly bylo postoupeno k dalšímu hodnocení a 26
žádostí z důvodů nesplnění formálních náležitostí nebylo postoupeno k dalšímu hodnocení.
Materiál je součástí příloh č. 3a a č. 3b.
V 17:35 odešel místostarosta Kašpar.

Diskuze:
• JUDr. Kleslová oznámila, že postrádá stejné informace jako v kultuře. Tedy, že klub Ano
nebyl přizván, aby nominoval své zástupce do hodnotící skupiny, a doplnila, že
v tabulkách chybí informace, kolik peněz dostávaly subjekty v minulých letech 2019 a
2020, kolik subjekty dostaly od Magistrátu hl. města Prahy, jak byly jednotlivé subjekty
podpořeny celkem a jak byly čerpány předchozí dotace.
• Mgr. Vlček odpověděl, že počet dětí z Prahy 10 je u jednotlivých klubů v tabulce
obsažen. Tento počet kluby dokládaly čestným prohlášením, které bylo možné
překontrolovat. Dále doplnil, že na každé dítě se bylo vyčleněno 3.000 Kč, a že zájmem
hodnotící skupiny bylo podpořit zejména pravidelnou činnost klubů kluby a spolků.
• Mgr. Freitas Lopesová se zeptala, jaká byla použita metodika na podporu
jednorázových akcí.
• Mgr. Vlček vysvětli, že hlavním kritériem podpory byla předchozí zkušenost
s navrženými akcemi. Nové subjekty a projekty byly rovněž podpořeny, ačkoliv trochu
méně.
• Ing. Michal Narovec doplnil, že některé akce, které nebyly podpořeny, by nebylo
možné ani realizovat z důvodu vládních opatření (covid-19).
• JUDr. Kleslová se dotázala, jestli dotace šly hlavně na trenéry a děti a jestli se jednotliví
pracovníci MČ Praha 10 vyjadřovali k jednotlivým subjektům.

•

Mgr. Procházka vysvětlil postup přidělování dotací, kdy byl vždy představen žadatel
o dotaci a stručně obsah žádosti. Dále byli přítomni kolegové, kteří doplňovali
informace a zkušenosti za MČ Praha 10.

•

Mgr. Vlček ještě doplnil, že se vždy přihlíželo k zadání dotační metodiky.

Mgr. Vlček se dotázal, jestli jsou nějaké komentáře nebo dotazy ohledně tohoto bodu a nechal
hlasovat, zda Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity bere na vědomí výstup jednání
pracovní skupiny hodnotitelů v oblasti podpory Sport, mládež a volný čas a zda doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha 10 schválení dotační podpory v oblasti podpory Sport,
mládež a volný čas dle přílohy č. 3a.
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Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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(JUDr. Kleslová nehlasovala)

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
I. BERE NA VĚDOMÍ výstup 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. 3a

6) Různé
Mgr. Vlček všem sdělil datum příštího jednání VKSVA, které proběhne dne 15. 2. 2021.

Jednání VKSVA bylo ukončeno v 17:55 hodin.

Zapsala dne 21. 1. 2021 Andrea Tothová.

Ověřili:

Ing. Michal Narovec

Člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČP10

MESTSKÁ CAST PRAHA 10

PlO-025616/2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis

Prezenční listina z 5. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
konaného dne 18.1.2021 od 17.00 hodin formou videokonférence pod následujícím odkazem:

https://ks.prahalO.cz/VKSVA 0120201

Podpis

Jméno
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

Omluvena

*

člen
Andrea Tothová
tajemnice

HOSTÉ:

Jméno

Podpis

Ing. Jana Komrsková

Omluvena

MgA. David Kašpar
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VKSVA/5/15

ze dne 18. 1. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

žádost Badminton Aréna Skalka o prominutí nedoručení žádosti v řádném termínu

II.

SOUHLASÍ

se zněním reakce dle přílohy č. lb

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/5/16

ze dne 18. 1. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

výstup 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. 2a

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/5/17
ze dne 18. 1. 2021

Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

výstup 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. 3a

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

Zastupitelstva městské části Praha 10

