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Zápis
ze 4. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 7. 12. 2020 formou videokonference pod nás|edujÍcÍm
odkazem:
https://ks.praha10.cz/VKSVA_122020

PřItomni členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VSVA
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
JUOr. Radmila Kleslová, člen
Olga Koumarová, Člen
Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek, člen
Mgr. Šárka Gandalovičová, Člen
Ing. René Kubášek, člen
Andrea Tothová, ta jemnice
Omluveni:
Ing. Michal Narovec, člen
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 16:00
zahájil4. zasedání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověřenízápisu
Mgr. Václav VlČek navrhl, aby ověřovatelem zápisu byla členka VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr.
Šárka Gandalovičová, která souhlasila.

Ověřovatelem zápisu byla navržena: Mgr. Šárka Gandalovičová

Hlasování:
Pro:7 Proti:O

Zdržel se: O

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Šárka GandaloviČová.
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Program jednání:

l)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Kontrola a schválení zápisu
Trenér Prahy 10 - alternativa Sportovce roku
Sport - seznam plánovaných akcí pro rok 2021
Kultura -seznam plánovaných akci pro rok 2021
Vila Karla Čapka - záměrvyužiti

7) Setkání u kulatého stolu 2020 - výstupy
8) Plán jednání VKSVA v roce 2021
9) Různé

l) Schválení programu
HlasovánI:
Pro: 7 Proti: O

Zd rŽel se: O

Program byl schválen.
2) Kontrola a schválenIzápisu
K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování:
Pro: 7 Proti:O

Zd ržel se: O

Zápis č. 3-2020 by/schvá/en.

3) Trenér Prahy 10 - alternativa Sportovce roku
Předseda VKSVA Mgr. Vlček všem zúčastněným představil předloženou alternativu projektu
Sportovec roku, a to anketu Trenér Prahy 10, dle přílohy Č. 1. Zároveň oznámil, že realizaci
projektu Trenér Prahy 10 konzultoval s paní doc. Ing. Lucií Sedmihradskou, Ph.O. uvolněnou
členkou rady, která potvrdila možnost financování formou záštity nebo formou finanční
podpory.
Diskuze:
·

Mgr. Gandalovičová se přihlásila ke slovu stlm, Že by se měly předem ujasnit
parametry hodnoceni tohoto projektu tak, aby byly zahrnuty všechny sportovní
aktivity (např. Sokol, mažoretky atp.), aby se nezohledňovaly úrovně soutěží,
erudovanost a doba působeni trenérů. Zároveň zdůraznila, aby se oslovily vŠechny
kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní spolky.

V 16:18 hodin se připojila JUOr. Kleslová, členka VKSVA.
Mgr. Vlček poděkoval za podněty a ujistil Mgr, Gandalovičovou, Že její podněty budou
vypořádány. Následně nechal hlasovat, zda VKSVA schvaluje návrh projektu Trenér Prahy 10,
který pro rok 2020 nahradí projekt Sportovec roku, dle přiloženého materiálu Č. 1.
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Hlasování:
Pro: 6

P10-208490/2020

Zdržel se: 1(JUDr. Kleslová se zdržela hlasováni)

Proti: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
schvaluje návrh projektu Trenér Prahy IQ který pro rok 2020 nahradí projekt Sportovec roku,
dle přiloženého materiálu č. 1.
4) Sport - seznam plánovaných akcí pro rok 2021
Mgr. Vlček předal slovo pani 1. místostarostce Komrskové, která všem sdělila, že sportovní
akce byly bohuŽel letos ovlivněny situací kolem pandemie Covid-19. Uvidíme, co přinese
nadcházejÍcÍ období a jak ovlivní pandemie plán akci. Dále Mgr. Vlček předal slovo Mgr.
Procházkovi, který všem sdělil, Že OKP je schopné reagovat na situaci.
Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda výbor pro kulturu, sport a
volnočasové aktivity bere na vědomi sezam plánovaných sportovních akcí pro rok 2021 dle
přiloženého materiálu č. 2,

Hlasování:
Pro: 8
Proti: O

Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
bere na vědom í sezam plánovaných sportovních akci pro rok 2021 dle přiloženého materiálu
Č. 2.
5) Kultura - seznam plánovaných akci pro rok 2021
Mgr. Vlček předal slovo Mgr, Procházkovi, který konstatoval, že není jisté, jak se bude vyvíjet
situace v příštIm roce.
Předseda VKSVA Mgr. Václav VlČek nechal hlasovat, zda výbor pro kulturu, sport a
volnočasové aktivity bere na vědomi sezam plánovaných kulturních akci pro rok 2021 dle
přiloŽeného materiálu č. 3.

Hlasování:
Pro: 8

Proti: O

ZdrŽel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
bere na vědomí sezam plánovaných ku/turn/ch akci pro rok 2021 dle přiloženého materiálu
Č. 3.
Mgr. Vlček poděkoval za účast 1, mistostarostce Komrskové, která opustila jednání.
6) Vila Karla Čapka - záměr využití
Mgr. Vlček požádal pana místostarostu Kašpara a pana vedoucího OKP Procházku, aby
všechny účastníky videokonference seznámili s vývojem materiálu Vila Karla Čapka - záměr
využiti.
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Místostarosta Kašpar vysvětlil, Že na jednom z předchozích jednání se diskutovalo o návrhu
záměru využiti vily Karla Čapka, Poté byla vytvořena odborná skupina, aby tento záměr
posoudila. Tak vznikl Programový záměr využití vily Karla Čapka, který počítá se zachováním
prostor v podobě, v jaké byly prostory v roce 1939 (l. NP a podkroví). V přízemním podlažise
budou konat drobné kulturní akce a besedy. Suterén vily Karla Čapka bude citlivě přeměněn
tak, aby poskytoval zázemí produkčnímu týmu a administrativě. Vizí projektu je živé
připomenuti Karla Čapka a podpora české literatury i v zahraničí. Na toto téma bylo jednáno
s Městskou knihovnou hlavního města Prahy a s Ministerstvem kultury České republiky. Obě
tyto instituce jeví zájem o tento záměr a přishbily spolupráci.
Diskuze:
·

Mg. Vlček se zeptal, jestli bude pokračovat spolupráce s panem Ing. arch. VÍtem.

·

Místostarosta Kašpar potvrdil spolupráci s panem Ing, arch Vítem s tím, že bude
podepsán dodatek ke smlouvě na projekt rekonstrukce vily.

·

Mgr. Gandalovičová se zeptala, jak bude probíhat úprava suterénu a zda budou také
stavební úpravy.

·

Místostarosta KaŠpar sdělil, že tato otázka byla diskutována a výsledná podoba
suterénu vzejde iz diskuze s památkáři během rekonstrukce.

·

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová se dotázala, zda bude vila úČelově kdispozici i
k pobytům a ke stážím,

·

Místostarosta Kašpar odpověděl, Že se od záměru residence ustoupilo.

Předseda VKSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat, zda VKSVA schvaluje programový záměr
pro využití Čapkovy vily dle přiloženého materiálu č, 4.

Hlasováni:
Pro: 7
Proti: O

Zdržel se: 1(JUDr. Kleslová se zdržela hlasováni)

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
schvaluje programový záměr pro využiti Čapkovy vily dle přiloženého materiálu Č. 4.
7) Setkání u kulatého stolu 2020 - výstupy
Mgr. Vlček předal slovo Mgr. Procházkovi, který vŠem vysvětlil, Že proběhlo 6 setkání u
Kulatých stolů v 6 lokalitách. Dále zmínil jednu z velkých komunitních a sousedských aktivit
Zažít město jinak, která proběhla dne 12. 9. 2020 a dne 19. 9. 2020. Mgr. Procházka ještě
doplnil, že se snažíme komunitám vyhovět a bylo by dobré propojit komunitní život do
dotaci. Nejaktivnější komunitní aktéři jsou v Malešicích, VrŠovicích a Strašnicích (cca 50
komunit celkem).
Diskuze:
·

Místostarosta Kašpar doplnil, že komunitní a sousedské aktivity nebyly v minulosti
podporovány jako v současné době, Například uvedlfestival Skalkohraní na Skalce,

·

Mgr. Vlček se zeptal, jestli by nebylo možné uskutečnit projekt trhů na Skalce (stanice
metra). Například dát podnět Komisi pro podporu podnikání. Takový projekt by měl
velký vliv na zvelebení místa v okolí metra Skalka.

·

Mgr, Vlček se ještě zmínil o projektu Vozovna Orionka - komunitní centrum (bývalé
depo trolejbusů), který je velmi slibný do budoucna.
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Místopředseda KaŠpar všechny informoval, Že tento projekt ještě není veřejný, ale že
se jim budeme zabývat detailněji v přIštim roce,

Předseda VKSVA Mgr. Václav VlČek nechal hlasovat, zda VKSVA bere na vědomi zprávu ke
koordinaci komunitních a sousedských aktivit MČ Praha 10 dle přiloženého materiálu č. 5.

HlasovánI:
Pro: 8
Proti: O

Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:
bere na vědomi zprávu ke koordinaci komunitních a sousedských aktivit MČ Praha 10 dle
přiloženého materiálu č. 5
8) Plán jednánIvKSvA v roce 2021
Mgr. Vlček všechny zúčastněné seznámil s plánovanými termíny jednání VKSVA v přIštIm
roce 2021.
Materiál je součásti přílohy Č. 8.
Diskuze:
·
·
·
·

JUDr. Kleslová upozornila na dnešničasovou kolizi jednání vksva a VSlVZ.
Mgr. Vlček doplnil, že se jedná o výjimku a Že se za kolizi omlouvá.
JUDr. Kleslová se dotázala, jestli se bude projednávat rozpočet, který je vyvěšený.
Mgr. Vlček odpověděl, že verze projednaná v listopadu je téměř shodná se současnou
verzi a ve středu dne 9. 1. 2020 bude projednána na Finančním výboru. Teprve poté
bude schvalována Radou MČ Praha 10.

·

Místostarosta Kašpar potvrdil, že v rozpočtu zásadní změny nejsou a že je před
dokončením.

9) Různé
Mgr. VlČek všem popřál krásné vánočnísvátky a vše nejlepší do nového roku.

Jednání VKSVA bylo ukončeno v 17:10.
Zapsala dne 9, 12. 2020 Andrea Tothová.
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" "Ňgr. Šárka GandaloviČová
Členka VKSVA
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Mgr. Václav Vlček
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
č. e-spis

Prezenční listina ze 4. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové
aktivity
konaného dne 7, 12. 2020 od 16:00 hodin formou videokonference pod následujicim odkazem:
hľtps'//ks.prahalO.cz/VKSVA 122020
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USNESENĹVÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/4/10
ze dne 7. 12. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

SCHVALUJE

návrh projektu Trenér Prahy 10, který pro rok 2020 nahradí projekt Sportovec roku, dle
přiloženého materiálu č. 1

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/4/11
ze dne 7. 12, 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

sezam plánovaných sportovních akcí pro rok 2021dle přiloženého materiálu č. 2.

Mgr. Václav Vlček
předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Pra ha 10
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Č. VKSVA/4/12
ze dne 7. 12. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NAVĚDOMĹ

sezam plánovaných kulturnIch akci pro rok 2021dle přiloženého materiálu č. 3

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/4/13
ze dne 7. 12. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

SCHVALUJE

programový záměr pro vyuŽití Čapkovy vily dle přiloženého materiálu č. 4.

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/4/14
ze dne 7. 12. 2020

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu ke koordinaci komunitních a sousedských aktivit MČ Praha 10 dle přiloženého
materiálu č. 5.

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

