
Zápis z 1. zasedání Výboru pro volný čas, sport, 
cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne 11.1. 2011 a 
plán činnosti na 1. pololetí roku 2011 

  

  

Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. H. Chudomelová, Ing. M. 
Kousalíková, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter, A. 
Udženija 

  

Omluven: JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 

  

Hosté:    Mgr. I. Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy 

    Ing. A. Weinert, CSc. náměstek primátora hl. m. Prahy 

    RNDr. T. Hudeček, Ph.D., předseda Klubu TOP 09 

Mgr. M. Platz, Mgr. Němcová, Mgr. Beková, Bc. Čuta – oddělení volného času a 
sportu SMT 

    Ing. P. Polák, koordinátor cyklodopravy 

  

  

1. Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

  

1.1. Schválení zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu 

Členové Výboru zvolili ověřovatelkou zápisu ing. M. Kousalíkovou a zapisovatelkou 
zápisu L. Havránkovou. 

    (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  



1.2. Schválení programu zasedání  

Členové Výboru schválili program 1. zasedání s doplněním, které navrhl předseda 
Mgr. P. Bříza: Doplnění bodu 5) o tyto body:  

B/ Návrh na personální obsazení Komise Rady hl. m. Prahy na udílení grantů 
v oblasti podpory sportu členy Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví 

C/ Aktualizace znění zadávacích podmínek Celoměstských programů podpory 
v oblasti sportu 

a doplnění bodu 6) tyto body:  

B/ Návrh na personální obsazení Komise Rady hl. m. Prahy na udílení grantů 
v oblasti podpory sportu členy Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví 

C/ Aktualizace znění zadávacích podmínek Celoměstských programů podpory 
v oblasti sportu 

(Hlasování: 8 pro - 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

2. Zpráva o podpoře hl. m. Prahy v oblasti sportu v letech 2006 – 2010 

Mgr. Platz předložil členům Výboru materiál a informoval je o podpoře sportu v hl. m. 
Praze v letech 2006 – 2010. 

Závěr: Výbor vzal zprávu na vědomí. 

  

  

  

  

3. Zpráva o podpoře hl. m. Prahy v oblasti volného času v letech 2006 – 2010 

Mgr. Platz předložil členům Výboru materiály s prezentací o podpoře volného času 
dětí a mládeže v hl. m. Praze v letech 2006 – 2010. 

Závěr: Výbor vzal zprávu na vědomí. 

  

  



  

4. Praha cyklistická - zpráva o stavu cyklodopravy v období 2006 – 2010 a 
plán    rozvoje na 2010 – 2012 

Ing. Polák předložil členům Výboru materiál Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační 
cyklistiky v hl. m. Praze – stav a výhled. 

Náměstek Weinert se v diskusi zeptal, zda uváděná cena cyklostezky je už konečná 
či pouze dílčí a které cyklotrasy v hl. m. Praze jsou páteřní. Ing. Polák ihned 
odpověděl, že cena je konečná. Hlavní páteřní-osové trasy jsou trasy tzv. vltavské, 
které propojují Prahu ve směru sever-jih a to levobřežní A1 a pravobřežní A2. 

JUDr. Chudomelová se vznesla dotaz na budoucnost Komise RHMP pro cyklistickou 
dopravu. Počítá se s jejím opětovým zřízením. 

Závěr: Výbor vzal zprávu na vědomí. 

  

  

  

5. Informace o Celoměstských programech podpory sportu pro rok 2011 a 
předložení přehledu přijatých žádostí o grant 

Mgr. Bříza předložil Výboru sumarizaci počtů žádostí a požadovaného objemu 
finančních prostředků pro rok 2011. Informoval dále, že odd. sportu a volného času 
v příštích týdnech provede zpracování všech žádostí. Jmenovitý seznam bude 
předložen na zasedání v měsíci březnu. 

V této chvíli ještě není jasné, zda bude Grantová komise pro podporu sportu a 
Grantová komise pro podporu volného času nebo Grantová komise pro podporu 
sportu a volného času. 

Mgr. Bříza požádal členy Výboru o podrobné studium současných podmínek 
Celoměstských programů a o předložení návrhů na jejich případnou aktualizaci. 

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

  

  

6. Informace o Celoměstských programech podpory volného času pro rok 2011 
a předložení přehledu přijatých žádostí o grant 



Mgr. Bříza předložil členům Výboru materiál se souhrnnými daty pro r. 2011 a 
přednesena obdobná informace o zpracování žádostí a grantové komisi jako ve 
shora uvedeném bodě. Obdobně vyzval k podnětům k aktualizaci podmínek 
Celoměstských programů a o předložení návrhů na jejich případnou aktualizaci. 

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí. 

  

   

  

7. Programové cíle Výboru pro sport, volný čas, cyklostezky a výstavnictví pro 
období 2011 – 2014 

Materiál obdrželi členové Výboru písemně a byl jim rovněž zaslán na @ adresy. 

V diskusi ing. Richter položil dotaz, zda je v současné situaci potřeba případné 
budování free skate nebo free style parků. Analýza a pasportizace sportovišť  potvrdí 
či vyvrátí zda je při využitelnosti současných již fungujících areálů vhodné podporovat 
další budování free skate nebo free style parků.  

Zároveň navrhl rozšířit tematiku Komise RHMP pro cyklistickou dopravu o 
komunikace pro in-line bruslení. Ing. Polák projednal tento rozpor s Ing. Richterem po 
ukončení Výboru ve vzájemné shodě. 

Radní Udženija navrhla u bodu 5. změnit slovo inciovat slovem podporovat. 

Na základě diskuse členů Výboru byly formulovány další dva body Programových 
cílů č. 14 a č. 15.  

Členové Výboru se shodli, že jim bude upravená textace Programových cílů zaslána 
k připomínkám a k jejich schválení se členové vyjádří na únorovém zasedání.   

  

  

  

8. Návrh plánu činnosti Výboru na I. pololetí 2011 

JUDr. Krobová Hášová navrhla v měsíci únor doplnit „pasportizace a využitelnost“ 
sportovišť. 

Usnesení: Výbor souhlasí s návrhem plánu činnosti Výboru na I. pololetí 2011 

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování  - 2 nehlasovali) 



  

  

  

  

9. Schválení termínů zasedání Výboru na I. pololetí 2011 

    Termíny byly odsouhlaseny. 

     

  

Leden 11. 1. 205 16,00 
Únor 15. 2. 349 15,00 
Březen   8. 3. 349 15,00 
Duben 12. 4. 349 15,00 
Květen 10. 5. 349 15,00 
Červen 14. 6. 349 15,00 

  

Usnesení: Výbor souhlasí s termíny zasedání Výboru na I. pololetí 2011 

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování – 2 nehlasovali) 

  

   

  

  

10. Různé 

·    Mgr. Bříza informoval členy Výboru o záměru uskutečnit zahraniční cesty do 
středoevropských měst  a vyzval členy Výboru, aby se na příštím zasedání vyjádřili 
ke své případné účasti.  

·    Zároveň požádal členy Výboru o sledování portálu PRAHA SPORTOVNÍ  a jeho 
připomínkování či podněty ze strany členů Výboru. 

·    JUDr. Krobová Hášová se dotázala na osud stadionu Štvanice – Zimní stadion 
Štvanice byl dne 11. 1. 2011 z bezpečnostních důvodů uzavřen. 



  

     

  

  

  

Příští zasedání Výboru se bude konat 15. února 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

  

  

  

Zapsala: Lea Havránková 

  

  

Ověřila: ing. Marie Kousalíková 

  

  

Schválil: Mgr. Petr Bříza 

  

8/ Návrh plánu činnosti 

  

  

Leden  

– sumarizace současného stavu podpory rozvoje sportu, volného času, výstavnictví a 
cyklostezek 

- schválení cílů a programu činnosti Výboru 

  



  

Únor 

- prezentace konceptu Pražského sportovního summitu 2011  a usnesení o jeho 
podpoře 

- zpráva a diskuse o pasportizaci a využitelnosti sportovišť na území hl. m. Prahy a 
systém jejich údržby a obnovy 

- projednání koncepce rozvoje volnočasových aktivit hl. m. Prahy 

- zpráva a diskuse o akci Týden sportu v Praze 

- schválení „Programových cílů“ Výboru 

  

  

  

Březen 

- projednání konceptu “Pražská zima“ 2011 

- projednání předložených žádostí Celoměstských programů na podporu sportu 

 a volného času pro rok 2011 

- podpora školního sportu ve školním roce 2011/2012 

  

  

  

Duben 

- aktualizace a schválení podmínek grantové politiky města pro rok 2012 

- koncepce rozvoje cyklodopravy v Praze  

- interaktivní portál Praha sportovní 

- informace o pražských běžeckých trasách 

- „Pražská zima“ 2011 



   

  

  

Květen 

- koncepce rozvoje sportu v Praze  

- letní dětské olympijské hry 

- aktualizace započatých projektů v oblasti sportu a volného času 

- „Pražská zima“ 2011 

  

  

Červen 

- koncepce výstavnictví v Praze  

- sumarizace činnosti Výboru za I. pololetí 2011 

- plán činnosti na II. pololetí 2011 
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