MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-016789/2020

Zápis

z 11. jednání Výboru pro sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 10. 2. 2020, ve Středisku územního rozvoje

Přítomní členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VSVA

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

Mikuláš Pobuda, člen
Olga Koumarová, člen

Omluvení členové výboru:
MgA. David Kašpar, člen

JUDr. Radmila Kleslová, člen

Neomluvení členové výboru:
Hosté:
Ing. Jana Komrsková

Bc. Martin Pecánek
Jana Martínková

Ing. Lenka Kroužilová

Předseda VSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:00
hodin zahájil 11. zasedání Výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Mgr. Václav Vlček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl člen VSVA ZMČ Praha 10 Mikuláš
Pobuda, který souhlasil.

Ověřovatelem zápisu byl navržen: Mikuláš Pobuda
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mikuláš Pobuda.
\/ 17:05 přišla členka VSVA Olga Koumarová.

Předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity, Mgr. Vlček, požádal o zařazení dalšího
bodu na závěr programu jednání VSVA (před bod Různé), a to pod názvem Restaurace ve
Volnočasovém areálu Gutovka - výběrové řízení.
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Hlasování:

Proti: 0

Pro: 4

Zdržel se: 1

Bod Restaurace ve Volnočasovém areálu Gutovka - výběrové řízení byl zařazen do Programu

jednání VSVA jako bod č. 6, tedy před bod Různé s číslem 7.
Program jednání:
1) Schválení programu
2)

Kontrola a schválení zápisu

3) Strategický plán udržitelného rozvoje - návrhová a realizační část

4) Dětská hřiště - plánované opravy, údržby, investice

5) Zpráva o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity za rok 2019
6)

Restaurace ve Volnočasovém areálu Gutovka - výběrové řízení

7)

Různé

1) Schválení programu

Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

Program byl schválen.

2)

Kontrola a schválení zápisu

K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis č. 10-2020 byl schválen.

3) Strategický plán udržitelného rozvoje - návrhová a realizační část

Mgr. Vlček předal slovo inženýrce Kroužilové z oddělení strategického rozvoje a participace,
která přítomné provedla prezentací pod názvem Strategický plán udržitelného rozvoje návrhová a realizační část. Materiál je součástí přílohy č. 1.
Pan Vlček poděkoval za rychlou prezentaci a vyzval všechny přítomné k připomínkám nebo
dotazům. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VSVA bere na vědomí návrhovou a
realizační část Strategického plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030

a zda VSVA doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit cíle 5. 2. Pestrá nabídka
sportovních a volnočasových aktivit pro každého a 8. 3. Pestrá nabídka volnočasových aktivit
Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030.
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Hlasování:

Proti: 0

Pro: 4

Zdržel se: 1

Výbor pro sport a volnočasové aktivity:

I.

bere na vědomí návrhovou a realizační část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha
10 pro období 2020 - 2030.

II.

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit cíle 5. 2. Pestrá nabídka sportovních a
volnočasových aktivit pro každého a 8. 3. Pestrá nabídka volnočasových aktivit Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030.

4) Dětská hřiště - plánované opravy, údržby, investice

Mgr. Vlček předal slovo 1. místostarostce Ing. Komrskové, která všem zúčastněným sdělila, že
zaměstnanci Odboru životního prostředí prošli postupně všechna dětská hřiště (cca 90 včetně
sportovišť) a vytvořili seznam dětských hřišť, kde budou třeba drobné opravy. Tento seznam

byl zaslán firmě, která bude tyto opravy realizovat. V současné době se plánuje ještě jedna
návštěva všech dětských hřišť za účelem vyhodnocení, které opravy budou akutní.

Na opravy plotů dětských hřišť bude vypsáno poptávkové řízení.
Materiál je součástí přílohy č. 2 a 2a.

Diskuse:

•

Předseda VSVA Mgr. Vlček poděkoval za prezentaci a zeptal se, jaké byly názory občanů

z ankety týkající se hřiště Hřibská.

•

1. místostarostka vysvětlila, že občané Prahy 10 chtějí hřiště zachovat a že bude

opraven hlavně povrch hřiště.

•

Mgr. Vlček zmínil hřiště Nedvězská, kde se vyskytuje písek mimo pískoviště, a dotázal
se na stav hřiště Nučická.

•

1. místostarostka doplnila, že hřiště Nučická bude oploceno a budou zde vyměněny

některé prvky.
•

Bc. Pecánek doplnil, že vždy z jara probíhá certifikovaná kontrola všech dětských hřišť.

Protože nebyly další dotazy, předseda VSVA Mgr. Vlček nechal hlasovat, zda VSVA bere na
vědomí plán oprav, údržby a investic v oblasti dětských hřišť na území MČ Praha 10.

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro sport a volnočasové aktivity:

I.

bere na vědomí plán oprav, údržby a investic v oblasti dětských hřišť na území MČ Praha 10.
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5) Zpráva o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity za rok 2019
Mg. Vlček se dotázal všech přítomných členů VSVA, jestli má někdo dotazy nebo připomínky

ke Zprávě o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity za rok 2019, kterou musí dle
usnesení ZMČ odevzdat do konce února 2020.
Materiál je součástí přílohy č. 3.

Protože nikdo z dotázaných žádné dotazy ani připomínky ke zprávě neměl, předseda VSVA

Mgr. Vlček dal hlasovat, zda VSVA bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro sport a
volnočasové aktivity za rok 2019.

Hlasování:
Proti: 0

Pro: 5

Zdržel se: 0

Výbor pro sport a volnočasové aktivity:

bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity za rok 2019.

I.

6) Restaurace ve Volnočasovém areálu Gutovka - výběrové řízení

Mgr. Vlček předal slovo 1. místostarostce Ing. Komrskové, která všem sdělila, že restaurace ve
Volnočasovém areálu Gutovka, která je majetkem městské části Praha 10, je momentálně

zavřená, a proto bude na tuto restauraci vypsáno výběrové řízení. Dále 1. místostarostka
zmínila, že provoz restaurace Gutovka není snadný z důvodu krátké sezóny od dubna do září.

V areálu jsou v současné době otevřené stánky s občerstvením.
Vedení MČ Praha 10 bude hodnotit nabídky pomocí 3 kritérií: 70% za projektový záměr

(koncept rodinné restaurace), 20% za doprovodný program a 10% za reference. Pomoc
s předvýběrem

nájemců

na

provoz

restaurace

bude zajišťovat Komise

majetková

a

majetkových prostor a Podpůrná komise. Navržené složení Podpůrné komise se skládá z členů

VSVA a dále pana zastupitele Ing. Ivana Mikoláše, předsedy dozorčí rady společnosti PRAHA
10 - Majetková, a.s. a Mgr. Jaroslava Vrtišky, ředitele organizace Školni jidelna Praha 10, p. o.
Diskuse:

•

Ing. Narovec se zeptal, kdy bude výběrové řízení vyhlášené.

•

1. místostarostka odpověděla, že výběrové řízení bude vyhlášené co nejdříve, tak aby

nabídky mohly být posuzovány začátkem března.

•

Ing. Narovec podotknul, že je také členem Majetkové komise a majetkových prostor

a tudíž bude těžké plnit svou funkci na dvou místech současně. Dále se pan Ing.

Narovec zeptal, jestli bude ustanovena Komise pro otvírání obálek.

•

1. místostarostka vysvětlila, že cena za nájem bude jednotná, tudíž nebude třeba

takovouto komisi zřídit. Dále všem zúčastněným paní 1. místostarostka oznámila, že
materiál je připravený a může být předložen Radě MČ Praha 10. Je tedy
pravděpodobné, že nájemce zahájí provoz restaurace v dubnu letošního roku.

Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VSVA bere na vědomí informaci o

vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace v Areálu volného času Gutovka, zda
VSVA souhlasí s nominací členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na
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uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako restaurace v Areálu

volného času Gutovka v následujícím složení:

•

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová - členka Výboru

•

MgA. David Kašpar - člen Výboru

•

JUDr. Radmila Kleslová - členka Výboru

•

Olga Koumarová - členka Výboru

•

Ing. Michal Narovec - člen Výboru

•

Mikuláš Pobuda - člen Výboru

•

Mgr. Václav Vlček-člen Výboru

•

Mgr. Jaroslav Vrtiška - ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10,
Vršovická 68/1429
Ing. Ivan Mikoláš - předseda dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.

•

a zda VSVA doporučuje Radě městské části Praha 10 schválit výše uvedené složení podpůrné

komise.

Hlasování:
Proti: 0

Pro: 4

Zdržel se: 1

Výbor pro sport a volnočasové aktivity:
I.

II.

bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace v Areálu
volného času Gutovka.
souhlasí s nominací členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření
smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako restaurace v Areálu volného času
Gutovka v následujícím složení:
•
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová - členka Výboru
•

MgA. David Kašpar - člen Výboru

•

JUDr. Radmila Kleslová - členka Výboru

•

Olga Koumarová - členka Výboru

•

Ing. Michal Narovec - člen Výboru

•

Mikuláš Pobuda - člen Výboru

•
•

Mgr. Václav Vlček - člen Výboru
Mgr. Jaroslav Vrtiška - ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10,

•

Ing. Ivan Mikoláš - předseda dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Vršovická 68/1429

III.

doporučuje Radě městské části Praha 10 schválit výše uvedené složení podpůrné komise.
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Různé

Předseda VSVA Mgr. Vlček poděkoval členům výboru za účast na dnešním Výboru pro sport a

volnočasové aktivity a všechny zúčastněné pozval na slavnostní vyhlášení Sportovce roku
Prahy 10 pro rok 2020, které se bude konat dne 5. 3. 2020 ve Strašnickém divadle od 19:00
hodin.

Jednání VSVA bylo ukončeno v 17:45 hodin.
Zapsala dne 13. 2. 2020 Andrea Tothová.

Ověřili:

Mikuláš Pobuda
člen VSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VSVA ZMČ P10

MESTSKÁ CAST PRAHA 10

PlO-016789/2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis

Prezenční listina z 11. jednání Výboru pro sport a volnočasové aktivity
konaného dne 10. 2. 2020 od 17:00 hodin ve Středisku územního rozvoje

Jméno

Podpis

Mgr. Václav Vlček
předseda
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
člen
MgA. David Kašpar
člen
JUDr. Radmila Kleslová
člen
Olga Koumarová
člen
Ing. Michal Narovec
člen
Mikuláš Pobuda
člen
Andrea Tothová
tajemnice

HOSTÉ:

Jméno
Ing. Jana Komrsková
Bc. Martin Pecánek

/

~T----------------------- -----------------------------------
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USNESENÍ VÝBORU PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VSVA/11/22

ze dne 10. 2. 2020

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

návrhovou a realizační část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období

2020-2030.

II.

DOPORUČUJE

Zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit cíle 5. 2. Pestrá nabídka sportovních a volnočasových
aktivit pro každého a 8. 3. Pestrá nabídka volnočasových aktivit Strategického plánu

udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030.

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
č. VSVA/11/23

ze dne 10. 2. 2020

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

plán oprav, údržby a investic v oblasti dětských hřišť na území MČ Praha 10.

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity

Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VSVA/11/24
ze dne 10. 2. 2020

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity za rok 2019.

Mgr. Václav Vlček

předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VSVA/11/25

ze dne 10. 2. 2020

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

I.

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace v Areálu volného času
Gutovka.

II.

SOUHLASÍ

s nominací členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o

nájmu nebytových prostor k účelu využití jako restaurace v Areálu volného času Gutovka v
následujícím složení:

•

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová - členka Výboru

•

MgA. David Kašpar - člen Výboru

•

JUDr. Radmila Kleslová - členka Výboru

•

Olga Koumarová - členka Výboru

•

Ing. Michal Narovec - člen Výboru

•

Mikuláš Pobuda - člen Výboru

•

Mgr. Václav Vlček-člen Výboru

•

Mgr. Jaroslav Vrtiška - ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10,

Vršovická

•
III.

68/1429

Ing. Ivan Mikoláš - předseda dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.

DOPORUČUJE

Radě městské části Praha 10 schválit výše uvedené složení podpůrné komise.

Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity

Zastupitelstva městské části Praha 10

