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Zápis

z 9. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity,
které se konalo dne 29. 6. 2021 formou videokonference pod následujIckn

odkazem: https://ks.praha10.cz/VKSVA_062021

PřítomnÍ členové výboru:
Mgr. Václav Vlček, předseda VKSVA
JUDr. Radmila Kleslová
Olga Koumarová, člen
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, člen
Ing. Michal Narovec, člen
Mikuláš Pobuda, člen
Ing. Ladislav Koubek
Ing. René Kubášek, člen
Mgr. Šárka Gandalovičová, člen
Kateřina Hořejší, tajemnice

Hosté:
Ing. Jana Komrsková
MgA. David Kašpar
Mgr. Tomáš Procházka

Předseda VKSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 16:05
hodin zahájil 9. jednání Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10.

Ověření zápisu
Pan Mgr. Václav Vlček oslovil přítomné k ověřeni zápisu. Pan Ing. René Kubášek, člen VKSVA
ZMČ Praha 10, se přihlásil jako zájemce o ověření.

Ověřovätelem zápisu byl navržen pan Ing. René Kubášek.

Hlasová ní:

Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Ing. René Kubášek

Navržený program jednání:

l) Schválení programu
2) Kontrola a schválenízápisu
3) Návrh na udělenIčestného občanstvíjanu Kotěrovi
4) Kultura - seznam partnerských akci pro druhou polovinu roku 2021
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5) Záměr na vyhlášení výběrového řIzení na pronájem Strašnického divadla
6) Různé

1. Schválení progra mu
Pani Lopesová navrhla k bodu č. 4 projednat Letní scénu Heroldovy sady jako samostatný bod
programu. Pan předseda VlČek i pan místostarosta Kašpar s tímto souhlasili. Pan předseda
Vlček dal hlasovat pro upravený program jednání.

Hlasováni:

Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O nehlasoval 1

Program s nově vloženým bodem ,,4) Letnlscéna Heroldovy sady" byl schválen.

Schválený program jednání:

l) Schválení programu
2) Kontrola a schválenIzápisu
3) Návrh na udělenIčestného občanstvíjanu Kotěrovi
4) Letní scéna Heroldovy sady
5) Kultura - seznam partnerských akcí pro druhou polovinu roku 2021
6) Záměr na vyhlášenIvýběrového řIzenI na pronájem Strašnického divadla
7) Různé

2. Kontrola a schválení zápisu
K zápisu z 8. jednání VKSVA nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasováni:

Pro: 6 proti: O zdržel se: 1 nehlasoval: 1

Zápis č. 8-2021 byl schválen.

3. Návrh na udělenIčestného občanstvijanu Kotěrovi
Pan předseda Vlček uvedl bod programu a předal slovo panu místostarostovi Kašparovi. Pan
místostarosta Kašpar blíže představil návrh na uděleni čestného občanství Janu Kotěrovi,
vizionáři, zakladateli modernľčeské architektury, který žil a tvořil na území městské části Praha
10. Sto padesáté výročí od narození Jana Kotěry se uskuteční v podobném duchu jako
v loňském roce, kdy probíhaly oslavy na počest Karla Čapka, tedy formou kulturních událostí
(např. venkovních výstav, architoulkami po Kotěrových stavbách, přednáškami,
komentovanými prohlídkami apod.). Dále pan místostarosta uvedl, že s udělením čestného
občanství souhlasí pravnučka Jana Kotěry, pani Lucie Lomová, viz přiložená příloha č. 3.
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Diskuse:
Pan Procházka uvedl, že čestné občanství se bude udělovat na konci roku 2021vTrmalově
vile. Pan Vlček zmínil navrhovatele, pana Janotu, který je velkým obdivovatelem a odborníkem
Jana Kotěry a dále kvitoval, že jsou v obdobných případech osloveni potomci navrženého. Paní
Lopezová uvedla, že je ji velkou cti a děkuje, že se Janu Kotěrovi bude udělovat čestné
občanství. Pan předseda Vlček dal hlasovat, zda výbor bere na vědomí návrh o udělení
čestného občanstvíjanu Kotěrovi a zda s tím souhlasí.

v 16:21 se připojila paní Koumarová

Hlasování:

Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l. BERE NA VĚDOMĹnávrh na udě/enlčestného občanstv/janu Kotěrovi dle přílohy č.

3

//. SCHVALUJE uděleni čestného občanstvljanu Kotěrovi

4. Letní scéna Heroldovy sady
Pan předseda Vlček uvedl bod programu a předal slovo panu místostarostovi Kašparovi. Pan
místostarosta Kašpar uvedl, že divadlo Mana ve spolupráci s městskou částí zahájilo Letní
scénu Prahy 10 v minulém týdnu hrou M, A. S, H. Vzhledem k nezkušenosti divadla
s venkovními inscenacemi se představení protáhlo cca do 22:30, na což upozornil jeden
z občanů. Divadlo však přizpůsobilo programi produkcitak, aby se problém neopakoval, a nyní
je vŠe v pořádku. Dále divadlo hraje dle naplánovaného programu,

Diskuse:
Paní Lopezová se zajímala o formu podpory ze strany MČ a dotázala se, zda je lvice takových
projektů. Pan Kašpar odpověděl, Že MČ podporuje letní scénu formou nákupu služeb. Akce
proto nese v názvu ,,Praha 10". Pana Narovce zajímala finanční podpora, Pan Procházka uvedl,
Že se jedná o cca 150 tis. KČ, nicméně částka neníkonečná a bude s největšípravděpodobnostÍ
nižší. Podpora je ve formě přistavených kontejnerů a toalet. Pan předseda VlČek dal na návrh
pani Lopezové hlasovat, zda výbor bere na vědomí informace o konání a podpoře letní scény.

Hlasováni:

Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O Nehlasoval:1

výbor pro kulturu, sport a volnoČasové aktivity

l. BERE NA VĚDOMI' informace o konání a podpoře letnlscény
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5. Kultura - seznam partnerských akcí pro druhou polovinu roku 2021
Pan předseda Vlček uvedl bod programu a předal slovo panu místostarostovi Kašparovi, Pan
Kašpar představil jednotlivé kulturní akce dle předloženého materiálu, viz příloha Č. 5. Uvedl,
Že některé z nich MČ Praha 10 podpořila dotacemi či Zásobníkem projektů.

Diskuse:
Pan Vlčekvznesl dotaz ohledně konáníakce, kterou zaznamenalv tisku s názvem 4 plus 4 dny
v pohybu. Pan Kašpar informoval, že tento festival se opětovně odehraje v prostorách
StraŠnické školy. Bohužel, v loňském roce musela být akce z důvodu pandemie předčasně
ukončena. Tento rok se proto festivalopět odehraje ve Strašnické Škole.
Paní Lopezová chtěla ujasnit, zda uvedené akce v materiálu jsou ty, které jsou podpořeny
dotacemi a Zásobníkem projektů. Pan Kašpar to potvrdil a konstatoval, že se jedná jen o
vybrané akce s ohledem na jejich kulturní prestiž,
Paní Lopezová navrhla, aby byly podpořeny i jiné akce, ne jen ty podporované dotacemi. Pan
místostarosta Kašpar zareagoval tím, že je připraven podpořit a obhájit jakoukoliv obdobně
významnou akci. Pan Vlček dal hlasovat, zda výbor bere na vědomi seznam významných
kulturních akcí.

HlasovánI:

Pro: 8 Proti: O Zdržel se: 1

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l. BERE NA VĚDOMI" seznam významných partnerských akcí v oblasti kultury
dle přílohy č. 5

6. Záměr na vyhlášení výběrového řízenI na pronájem Strašnického divadla
Pan předseda Vlček uvedl bod programu a předal slovo panu místostarostovi Kašparovi. Pan
Kašpar představil záměr výběrového řIzeni pronájmu Strašnického divadla dle materiálu a
s ním i koncepci hodnotÍcÍch kritérií: A - kulturní přínos nabízené služby (40%), B -přínos
poskytované služby pro lokalitu (30%), C - nabízená cena pronájmu (30%). Uvedl, že pokud
bude probíhat výběrové řízenI dle plánu, uskuteční se během měsíce září. Nájemní smlouva
bude uzavřena na 3 roky s možnosti dalšího prodlouženI vždy o 1 rok, pokud pronajimatel
písemně neoznámí nájemci do 6 měsíců před uplynutím doby nájmu, že trvá na ukončeni
nájmu. HodnotÍcÍ komise bude sestavena z členů VKSVA, pana Kašpara a pana Beneše.
Nájemce by mohl být známý koncem roku.

Diskuse:
Pani Kleslová reagovala na dobu pronájmu a výpovědní lhůtu, zdajíse ji pro MČ nekomfortní.
Navrhuje proto, aby bylo možné smlouvu vypovědět kdykoliv. Pan Kašpar odpověděl, že
prodlouženI smlouvy je moŽné pouze se souhlasem MČ, zároveň je důležité, aby výpověď'
nemohla být dána v průběhu sezóny.
Paní Gandalovičová podpořila v názoru pana Kašpara ohledně uzavření smlouvy na 3 roky.
Podnikání v kultuře má svá specifika, lidé si na subjekt zvykají, subjekt plánuje akce dopředu,
Podnikánív této oblasti je rizikové vzhledem k době. vyjádřila se také ke kritériu výše nájmu,
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které nepovažuje jako zásadní. DůležitějšI je kvalita, kulturní úroveň, kterou budou hodnotit
lidé, zabývajÍcÍ se kulturou. Pokud nebude veřejnost spokojena, MČ nájem může zrušit.
Pan Narovec upozornil na chybu v tabulce - nesrovnalost bodového ohodnocení. Zároveň
uvedl, že se mu body A a B jeví jako podobné, až totožné. Navrhl proto rozšířit kritérium A na
kulturní dopad pro celou Prahu. Zároveň se pozastavil nad chybějÍcÍ minimální cenou
pronájmu. S trváním doby nájemného souhlasil. Pan Kašpar uvedl, že hodnocení může být

. ještě upraveno, jeho mechanismus byl takto používaný i v minulosti. Může však zohlednit
návrhy ostatních členů výboru.
Paní Freitas Lopezová se tázala na provozovatele baru, který je součástí divadla, Pan
místostarosta Kapšar uvedl, Že bar uvnitř divadla bude součásti provozu divadla. Bar i divadlo
aktuálně provozuje pan' Šebková, která hostovala za dob m'nulého nájemce.
Dále se hromadně hovořilo ohledně možných dotaci a podpor.
Pan Koubek upozornil, Že v minulosti se schvalovala kulturní koncepce, avšak v zadáni na ní
chybí jakýkoliv odkaz. Pan místostarosta Kašpar zareagovaltak, že tento odkaz bude doplněn,
Paní Komrsková zmínila, Že pan Beneš, který má být podle pana místostarosty Kašpara členem
hodnotÍcÍ komise, není odborník na kulturu. Pan Narovec vŠak v reakci uvedl, Že Členem
komise nemají být jenom odbornici, nýbrž i zastupitelé jakožto zástupci městské části, tedy
pronajímatele.
Pan KašparvŠem poděkoval za přínosná doplnění, která zahrne do celkového hodnocení.

Návrh změn k Záměru na vyhlášení výběrového řIzenI na pronájem Strašnického divadla:

- upravit bodové ohodnocení jednotlivých kritériítak, aby součet bodů odpovIdal číslu sto
a umožňoval udělit celé spektrum bodů

- odkázat v Záměru na Koncepci rozvoje kultury Městské části Praha 10 na období 2020 -
2025

- doplnit v Záměru minimálnIcenu dle Zásad hospodařenís nebytovými prostory svěřenými
městské části Praha 10

- rozšířit kritérium A (kulturrú přínos nabízené služby) z Městské části Praha 10 na Hlavni
město Pra hu

Pan Vlček dal hlasovat, zda výbor bere na vědomí záměr na vyhlášení výběrového řIzenI,
doporučuje výše uvedené úpravy a souhlasí s takto upraveným záměrem,

Hlasováni:

Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: O

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity:

I. BERE NA VĚDOM/záměr na vyhlášení výběrového řlzenl na pronájem

Strašnického divadla dle přílohy Č. 6

íl. DOPORUČUJE upravit záměr výběrového řlzenl na pronájem Strašnického divadla

dle zápisu č. 9-2021
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Ill. SOUHLASÍ s upraveným záměrem výběrového ř/zenl na pronájem Strašnického

divadla dle zápisu č. 9-2021

7. Různé

Nikdo z přítomných se do diskuse nezapojil.

Pan Mgr. Vlček všem poděkoval za účast a sdělil datum příštího jednání vksva, které
proběhne dne 13. 9. 2021.

Jednání VKSVA bylo ukončeno v 17:40 hod.

Zapsala dne 29. 6. 2021 Kateřina Hořejší.

Ověřili:

Ing. René Kubášek

Člen VKSVA

Mgr. Václav Vlček

předseda VKSVA ZMČ PlO
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USNESENÍ VÝBORU PRO KULTURU, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Č. VKSVA/9/22

ze dne 17. 5. 2021

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l.

||.

BERE NA VĚDOMÍ

návrh na udělenIčestného občanstvijanu Kotěrovi dle přílohy Č. 3

SCHVALUJE

udělení čestného občanství Janu Kotěrovi

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/9/23

ze dne 29. 6. 2021

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

l. BERE NAVĚDOMĹ

informace o konáni a podpoře letní scény

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/9/24

ze dne 29. 6. 2021

výbor pro kulturu, sport a volnoČasové aktivity

||. BERE NA VĚDOMÍ

seznam významných partnerských akci v oblasti kultury dle přílohy č. 5

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/9/25

ze dne 29, 6, 2021

výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

q

0

BERE NAVĚDOMĹ

záměr na vyhlášení výběrového řizenI na pronájem Strašnického divadla dle příhhy č. 6

DOPORUČUJE

upravit záměr výběrového řIzení na pronájem Strašnického divadla dle zápisu Č. 9-2021

SOUHLASÍ

s upraveným záměrem výběrového řIzení na pronájem Strašnického divadla

dle zápisu č. 9-2021

Mgr. Václav Vlček

předseda výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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Prezenční listina z 9. jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
konaného dne 29. 6. 2021 od 16:00 formou videokonference pod následujíchn

odkazem: https://ks.praha10.cz/VKSVA_062021

Jméno Podpis
Mgr. Václav Vlček

V přitomenpredseda
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová přítomna
člen
JUOr. Radmila Kleslová přítomna
člen
Olga Koumarová přítomna (od 16:21)
člen
Ing. Michal Narovec přítomen
Člen
Mikuláš Pobuda přítomen
Člen
Ing. Ladislav Koubek přítomen
Člen
Mgr. Šárka GandaloviČová přítomna
Člen
Ing. René Kubášek přítomen
člen
Kateřina Hořejši přítomna
tajemnice

HOSTÉ:

jméno

Ing. Jana Komrsková

MgA. David Kašpar

Podpis
přítomna

přítomen

Mgr. Tomáš Procházka přítomen


