
 

 

Zápis ze 6. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a 
výstavnictví ZHMP konaného dne 14.června 2011 od 15,00 
 
Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, Ph.D., Ing. 
M. Kousalíková, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter, A. 
Udženija, Mgr. M. Platz (tajemník) 
 
Omluvena: JUDr. H. Chudomelová 
 
Hosté: Ing. A. Weinert, CSc. 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. Zároveň navrhl přesunout 
bod 1 a 2 jednání na září.  
 
Členové Výboru zvolili ověřovatelem zápisu ing. Antonína Weinerta a zapisovatelkou 
zápisu L. Havránkovou. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
3. Plán činnosti na 2. pololetí 2011 
Mgr. Bříza navrhl termíny jednání výboru na termíny 20/9, 18/10 a 22/11 s tím, že 
v září bude precizován plán činnosti. 
 
4. Granty pro oblast volného času na r. 2012 
Mgr. Platz předložil členům Výboru materiál k vyhlášení Celoměstských programů 
podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012 .  
Ing. Kousalíková vznesla dotaz, zda by termín vyhlášení či uzávěrky přijetí žádostí 
nemohl být posunut, aby jednotliví žadatelé měli dostatek času zpracovat kvalitní 
žádost. Po krátké diskusi: 1. JUDr. Hulinský – granty pro podporu využití volného 
času byly v předchozích letech vyhlašovány vždy koncem měsíce srpna, 2. p. 
Dolínek upozornil na rozdíl termínu hlášení programů a termínu uzávěrky. 
Usnesení:  
Výbor souhlasí za zadávacími podmínkami vyhlášení Celoměstských programů 
podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012 
s termínem uzávěrky 9. 11. 2011. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
5. Granty pro oblast sportu na r. 2012 
Členům Výboru předložil Mgr. Platz materiál k vyhlášení Celoměstských programů 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Prahy na rok 2012 určený pro tyto tři 
podskupiny 
- nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu handicapovaných sportovců 
- nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu a 
tělovýchovy 
- městské části hl. m. Prahy, školy a školská zařízení. 
Ing. Richter se dotázal, proč se v současné době vyhlašují Celoměstské programy 
podpory pouze 1x za rok.  
Mgr. Platz vysvětlil, že ve druhé uzávěrce byly pouze dva programy a to akce na 2. 
pololetí a havárie. Z důvodu toho, že havárie se nedá naplánovat, je v zájmu 
žadatelů, budou-li řešeny tyto problémy individuálně a ihned s jejich vznikem. 



 

 

Sportovní akce jsou dlouhodobě plánovány a ze současné zkušenosti nemají 
sportovní jednoty problém žádat v předstihu.  
Navíc zde vzniká větší časový prostor pro dostatečnou kontrolu využití grantů, což při 
dvou uzávěrkách činilo jisté problémy. Tyto argumenty potvrdil i JUDr. Hulinský. 
Usnesení:  
Výbor souhlasí za zadávacími podmínkami vyhlášení Celoměstských programů 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Prahy na rok 2012 s termínem uzávěrky 2. 11. 
2011. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
 
6. Informace z 1. zasedání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu 
Předsedkyně Komise JUDr. Krobová Hášová informovala členy Výboru o ustavujícím 
jednání Komise a jejích předsevzetích a cílech – urgovat zadaný audit na 
cyklostezky, spolupracovat se Středočeským kraje při výstavbě a návaznosti 
cyklostezek. 
 
 
7. Různé 
a) Turnaj v malé kopané mezi politickými kluby avizovaný na 23. června se ruší a 
uskuteční se v náhradním termínu. 
b) Pražský sportovní summit pro z důvodu stávky dopravců ruší a odkládá na říjen 
2011. 
c) JUDr. Krobová Hášová se dotázala kdo podepisoval smlouvu mezi hl. m. Prahou a 
firmou APEX o pronájmu stadionu Štvanice a ing. Richter se zajímal o vyhlídky 
ostrova Štvanice. Paní Udženija podpisy na smlouvě zjistí a o možných projektech a 
stavbách se teprve jedná. 
 
 
Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 16,35 hodin. 
 
 
 
 
Příští zasedání Výboru se bude konat 20. září 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lea Havránková 
 
 
Ověřil: Ing. Antonín Weinert 
 
 
Schválil: Mgr. Petr Bříza  
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