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Zápis
z 9. jednání Výboru pro sport a volnočasové aktivity,

které se konalo dne 11.11. 2019, ve Středisku územního rozvoje

Přítomní členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VSVA
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, členka

MgA. David Kašpar, člen

Ing. Michal Narovec, člen
Mikuláš Pobuda, člen

Omluvení členové výboru:
JUDr. Radmila Kleslová, členka

Olga Koumarová, členka
Neomluvení členové výboru:

Hosté:
Ing. Jana Komrsková

Předseda VSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 17:05

hodin zahájil 9. zasedání Výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10 s návrhem
programu.
Ověření zápisu
Mgr. Václav Vlček navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl člen VSVA ZMČ Praha 10 Ing. Michal

Narovec, který souhlasil.

Ověřovatelem zápisu byl navržen: Ing. Michal Narovec
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Michal Narovec

Předseda VSVA Mgr. Vlček vznesl dotaz, jestli by bylo možné předřadit bod č. 5 za bod č. 3 a
a po té předřadit část bodu č. 6 - Dětská hřiště a zařadit jej za bod č. 3, jako bod číslo 4.

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Program jednání:

Zdržel se: 0
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1) Schválení programu
2) Kontrola a schválení zápisu
3) Sportoviště u ZŠ Brigádníků
4)

Různé - dětská hřiště

5) Sportovec roku 2018
6) Setkání volnočasových spolků

Různé - termíny jednání výboru v roce 2020

7)

1) Schválení programu

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

2)

Kontrola a schválení zápisu

K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování:
Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis č. 8-2019 byl schválen.

3) Sportoviště u ZŠ Brigádníků
Mgr. Vlček, předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity, předal slovo 1. místostarostce
Komrskové, která všem oznámila, že se zúčastnila na Magistrátu hl. m. Prahy jednání, které se

týkalo návrhu na vybudování víceúčelové sportovní haly a revitalizace bývalého fotbalového
hřiště u ZŠ Brigádníků. Tento návrh se komisi Rady hl. m. Prahy líbil. Detaily návrhu budou
rozpracovány a předloženy na dalším jednání na Magistrátu hl. m. Prahy. Paní 1.
místostarostka ještě zmínila, že paní ředitelka ZŠ Brigádníků je s návrhem také spokojená.

4)

Různé - dětská hřiště

Paní 1. místostarostka hovořila o problematice dětských hřišť a sportovišť, kterých má
momentálně MČ Praha 10 ve správě cca 100 a popsala, že 13 z těchto hřišť a sportovišť je ve

velmi špatném stavu. Příčinou je zanedbání ze strany dodavatele. Dále uvedla, že do poloviny
února 2020 bude přednesen návrh řešení této situace na VSVA. Všem sdělila, že bylo

vytvořeno dotazníkové šetření na hřiště Hřibská, které je málo používané a je ve špatném
stavu. Z tohoto šetření vyšlo najevo, že 80% dotázaných má zájem na jeho opravě. Mgr. Vlček

se dotázal, zda se chystá další anketa na ostatní hřiště, což bylo paní 1. místostarostkou
potvrzeno.

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

plánu investic do dětských hřišť a plánovaných místních šetřeních.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se:0
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Výbor pro sport a volnočasové aktivity bere na vědomí zprávu o přípravě plánu investic do

dětských hřišť a plánovaných místních šetřeních.
5) Sportovec roku 2019

Mgr. Vlček všem sdělil, že vyhlašování sportovce roku probíhalo již v předešlých letech.
V letošním roce došlo v tomto projektu k některým změnám. Například bude hodnotící porota
zastoupena nejen členy Výboru pro sport a volnočasové aktivity, ale i dalšími sportovními
osobnostmi Prahy 10.

Materiál je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Diskuse:

•

1. místostarostka navrhla, aby členem hodnotící poroty byl Mgr. František Pomahač

(HC Slavia Praha).

•

Ing. Michal Narovec upozornil na to, že by se měl upravit počet nominovaných za
Sportovní týmy (2 nominované týmy) a počet nominovaných za Školní reprezentaci (1

nominovaný tým). Dále upozornil na úpravu v textu, která se týká podmínek
nominovaných sportovců, kteří musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha

10 nebo musí být registrovanými členy některého ze sportovních klubů vykonávajících
sportovní činnost na území městské části Praha 10.

•

Mgr. Vlček potvrdil změnu a doplnil, že slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2019
proběhne ve čtvrtek dne 5. 3. 2020 ve Strašnickém divadle.

Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda Výbor pro sport a volnočasové aktivity
schvaluje návrh projektu Sportovec roku Prahy 10 za rok 2019.

Hlasování:
Proti: 0

Pro: 5

Zdržel se: 0

Výbor pro sport a volnočasové aktivity schvaluje návrh projektu Sportovec roku Prahy 10 za

rok 2019.

4) Setkání volnočasových spolků

Mgr. Vlček zúčastněným oznámil, že dne 6. 11. 2019 proběhlo setkání volnočasových
organizací a zástupců Radnice v Neobyčejné klubovně. Před setkáním byly organizacím
rozeslány dotazníky, na které přišlo 15 odpovědí. Na setkání se sešlo 15 zástupců spolků a
diskutovalo se o nedostatečném propojení mezi organizacemi, malé propagaci a nedostatku
prostor. Dále pan Vlček sdělil, že bude městská část nadále podporovat tyto spolky, které se

každý starají až o 60 dětí, a že se budou obdobná setkání opakovat.

Materiál je součástí přílohy č. 2a a přílohy č. 2b tohoto zápisu.
Diskuse:
•

Paní 1. místostarostka doplnila, že se hlavně diskutovalo o špatném stavu pronajatých

prostor.
V 17:38 hodin odešla paní 1. místostarostka Komrsková.
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Mgr. Vlček poznamenal, že DDM chtějí rozšířit svou působnost do Vršovic a že hledají
prostory.

MgA. Kašpar řekl, že Waldesovo centrum takovéto prostory bude poskytovat. V centru

je kapacita na organizování akcí. Popřípadě lze využít nabídku nebytových prostor.
•

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová se zmínila o TJ Sokol, která disponují prostory.

•

Ing. Narovec podotkl, že však obecně není možné pronajímat nebytové prostory dalším
organizacím, jelikož by docházelo k obohacení na úkor městské část.

•

Mgr. Vlček potvrdil, že výjimka je v této věci možná jen na základě individuální žádosti.

Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda Výbor pro sport a volnočasové aktivity
bere na vědomí zprávu o průběhu setkání s volnočasovými spolky uskutečněným dne 6. 11.

2019 v Neobyčejné klubovně v Norské ulici.

Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výbor pro sport a volnočasové aktivity bere na vědomí zprávu o průběhu setkání s

volnočasovými spolky uskutečněným dne 6. 11. 2019 v Neobyčejné klubovně v Norské ulici.

6) Různé

Pan Mgr. Vlček všechny seznámil s termíny jednání VSVA v roce 2020 a upozornil na poslední

termín jednání, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 výjimečně ve 4. patře v zasedací místnosti
411a. Všechna jednání jsou plánovaná v čase od 17:00 hodin.

Materiál je součástí přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Dále Mgr. Vlček všechny přítomné pozval na nadcházející sportovní akce: Florbalový den na
Desítce, který se uskuteční dne 18.11. 2019 ve Sportovní hale Slavia a akci Plave celá desítka,

která se uskuteční dne 30. 11. 20019 v bazénu Slavia Praha.

Jednání VSVA bylo ukončeno v 17:50 hodin.
Zapsala dne 14. 11. 2019 Andrea Tothová
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Ověřili:

člen VSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VSVA ZMČ P10
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis

Prezenční listina z 9. jednání Výboru pro sport a volnočasové aktivity
konaného dne 11.11. 2019 od 17:00 hodin ve Středisku územního rozvoje

Jméno
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

Podpis
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USNESENÍ VÝBORU PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

č. VSVA/9/17
ze dne 11. 11. 2019

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

•

BERE NA VĚDOMÍ

zprávu o přípravě plánu investic do dětských hřišť a plánovaných místních šetřeních.

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/9/18
ze dne 11.11. 2019

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

•

SCHVALUJE

návrh projektu Sportovec roku Prahy 10 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/9/19

ze dne 11. 11. 2019

Výbor pro sport a volnočasové aktivity

•

BERE NA VĚDOMÍ

zprávu o průběhu setkání s volnočasovými spolky uskutečněným dne 6. 11. 21019 v

Neobyčejné klubovně v Norské ulici.

Mgr. Václav Vlček

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

