
 

 

Zápis ze 7. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a 
výstavnictví ZHMP konaného dne 20. září 2011  

 
Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, JUDr. H. Chudomelová,                      
JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter, A. Udženija 
 
Omluveni:  Ing. M. Kousalíková, Mgr. M. Platz (tajemník) 
Hosté:         Mgr. I. Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy 

       Bc. L. Čuta, oddělení sportu a volného času SMT MHMP 
  
Mgr. Bříza uvítal přítomné a zahájil jednání výboru v 15.00. Následně informoval o programu jednání, 
který členové Výboru odsouhlasili. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
Členové Výboru zvolili ověřovatele zápisu Ing. P. Richtera a zapisovatele L. Čutu. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
1. Předpokládaný plán činnosti na II. pololetí 2011      
Mgr. Bříza seznámil členy Výboru s návrhem plánu činnosti.                                                         
Na základě informace JUDr. Krobové Hášové byl na říjnové zasedání Výboru doplněn další bod 
programu – podpora golfu v hl. m. Praze. Radní Udženija připraví aktuální informaci o golfovém areálu 
ve Vinoři.                                                                                                                               
Usnesení:                                                             
Výbor schvaluje Předpokládaný plán činnosti na II. pololetí 2011                    
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

    
2. Informace o systematizaci financování volnočasových příspěvkových organizací     
L. Čuta poskytl informaci o aktuálním stavu ve financování příspěvkových organizací hl. m. Prahy - 13 
domů dětí a mládeže (DDM). Vzhledem k snížení státních prostředků v resortu školství byla přijata 
pravidla pro financování DDM zřizovaných HMP na rok 2012, odsouhlasená náměstkem primátora 
Mgr. Kabickým. Pravidla rovněž obsahují konkrétní typy aktivit, které HMP prostřednictvím DDM 
nabízí v rámci nabídky využívání volného času dětí a mládeže. 
JUDr. Chudomelová otevřela diskusi o možnosti změny právní formy příspěvkových organizací DDM 
na obecně prospěšné společnosti. Na základě toho požádá SMT MHMP odbor LEG MHMP o analýzu 
jednotlivých forem a možností přínosu pro město. 
Náměstek primátora Mgr. Kabický informoval členy Výboru o chystané koncepci využití táborových 
základen a škol v přírodě provozovaných DDM. Dále zmínil analýzu využívání grantové podpory pro 
DDM. Na říjnovém zasedání Výboru poskytne informace o nových tématech v oblasti volného času. 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí informaci o systematizaci financování volnočasových příspěvkových organizací.                   

 
3. Analýza veletržního průmyslu v Praze, ČR a středoevropském prostoru  
Náměstek primátora Mgr. Kabický poskytl doplňující informace k analýze, kterou měli členové Výboru 
k dispozici. Zároveň zmínil současné směřování výstavnictví v Praze. 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí informaci o aktuálním stavu veletržního průmyslu v Praze.  
 
4. Informace o letních aktivitách v oblasti volného času   
Mgr. Bříza poskytl členům Výboru doplňující informace k  materiálu, který se týká podpory 
volnočasových aktivit pro děti a mládež v období letních prázdnin, místních šetření a dohlídkové 
činnosti pracovníků SMT MHMP a předsedy Výboru. 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí zprávu o letních aktivitách v oblasti volného času dětí a mládeže.  
 
5. Výstavba veřejně přístupného parku v lokalitě Trojmezí  
Mgr. Bříza informoval o žádosti odboru evidence, správy a využití majetku (SVM MHMP) o projednání 
problematiky v lokalitě Trojmezí ve Výboru. 



 

 

Radní Udženija poskytla informace o aktuální situaci, jejíž řešení bude dlouhodobé a s kompromisem 
všech zúčastněných – velké množství vlastníků, směna pozemků, možnosti realizace parku. Aktivní 
řešení HMP v podobě výkupu pozemků městem bude problematické vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků v příslušné kapitole. 
Usnesení:  
Na základě hlasování o protinávrhu znění usnesení bere Výbor na vědomí aktuální situaci v lokalitě 
Trojmezí.  
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

 
6. Podmínky partnerství v oblasti sportu a volného času  
Mgr. Bříza předložil členům Výboru pracovní verzi návrhu vyhlášení Podmínek pro udělování 
partnerství HMP. Do říjnového jednání Výboru budou konkretizovány v návrhu uvedené podmínky 
prezentace hl. m. Prahy na akcích podpořených v rámci partnerství. Členové Výboru navržené úpravy 
uvítali. Závěrem vyzval předseda Výboru jednotlivé členy k zaslání připomínek a to nejpozději do 10. 
10. 2011.  
Konečná verze Podmínek bude předložena Výboru ke schválení na říjnovém zasedání a následně 
bude navržena k projednání v RHMP. 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí úpravu podmínek partnerství v oblasti sportu a volného času. 
 
7. Informace ze zasedání Komise pro cyklistiku  
Předsedkyně Komise JUDr. Krobová Hášová informovala o závěrech 4. jednání Komise.  
V diskusi padl návrh na snížení počtu výtisků cyklomap vzhledem k pravidelné aktualizaci cyklostezek 
a možnosti získání informací z internetových stránek. 
Předsedkyně Komise rovněž informovala o 6. ročníku pražské Cyklojízdy, která se uskuteční v sobotu 
24. 10. 2011 od 10 hod. Start  - nám. Míru, cíl - park Letná. 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro cyklistiku. 
 
8. Problematika ostrova Štvanice  
Radní Udženija doplnila komentářem předložený materiál o stavu jednání ohledně pronájmu ostrova 
Štvanice. V současné době došlo k písemnému souhlasu s ukončením smlouvy f. Meridianspa a 
probíhají jednání pracovní skupiny o podmínkách ukončení pronájmu.  
V diskusi reagovali zástupci TOP 09 na nevýhodně uzavřené dlouhodobé smlouvy. 
Firma Meridianspa rovněž vyslovila předběžný souhlas k využití prostoru na ostrově v souladu 
s umístěním mobilního kluziště v sezóně 2011/2012.    
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu ostrova a  podporuje výstavbu mobilního 
kluziště pro sezónu 2011/2012 na ostrově Štvanice. 
 
 
Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 17,15 hodin. 
 
 
 
 
Příští zasedání Výboru se bude konat 18. října 2011 od 15,00 v zasedací místnosti č. 349, 
Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
Zapsal: L. Čuta 
 
 
Ověřil: Ing. P. Richter 
 
 
Schválil: Mgr. Petr Bříza  
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