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Zápis z 2. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví 
ZHMP konaného dne 15.února 2011 od 15,00 

  

  

Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, JUDr. P. Hulinský, Ph.D. JUDr. H. 
Chudomelová, Ing. M. Kousalíková, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. 
P. Richter, P. Dolínek (příchod v 16,25) 

  

Omluven: A. Udženija 

  

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

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

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

    Ing. P. Polák, koordinátor cyklodopravy 

    Ing. arch. K. Szentesiová, vedoucí ÚRM 

    Mgr. Polívková, Kodým - Mediaclar 

  

  

Předseda Výboru Mgr. P. Bříza zahájil jednání v 15,07 hodin. 

  

  

1. Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

  

1.1. Schválení zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu 



Členové Výboru zvolili ověřovatelkou zápisu JUDr. H. Chudomelovou a 
zapisovatelkou zápisu L. Havránkovou. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

1.2. Schválení programu zasedání  

Členové Výboru schválili program 2. zasedání 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

  

2. Projednání rozpočtu hl. m. Prahy 2011 pro oblasti spadající do působnosti 
Výboru 

Mgr. Bříza seznámil členy Výboru s prezentací rozpočtu hl. m. Prahy 2011 v oblasti 
běžných a kapitálových výdajů pro sport, volný čas, cyklostezky a jiná dopravní 
řešení cyklotras. 

Usnesení: Výbor doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy rozpočet ke schválení 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

   

  

3. Cyklistická doprava a rekreační cyklistika – rozvoj 2011 

Ing. Polák předložil Výboru materiál, ke kterému měli členové Výboru věcné dotazy a 
požadovali vše transparentně doložit finančními analýzami a technickým řešením 
jednotlivých inv. akcí. 

Závěr: Ing. Polákovi bylo uloženo zaslat členům Výboru obratem veškeré 
požadované informace a doplněný materiál  a reagovat na jejich případné další 
dotazy a požadavky.  Soubor investičních akcí v oblasti cyklostezek nebyl schválen, 
jeho projednání bylo přesunuto na 3. zasedání Výboru pro volný čas v březnu 2011. 

  



  

4. Prezentace konceptu Pražského sportovního summitu 2011 

Mgr. Bříza seznámil  členy Výboru s prezentací PSS, záměry a cíli jeho uspořádání. 

  

Usnesení: Výbor doporučuje Radě hl. m. Prahy podporu uspořádání Pražského 
sportovního summitu. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

5. Zpráva o pasportizaci a využitelnosti sportovišť na území hl. m. Prahy a 
systém jejich údržby a obnovy  

Zprávu o pasportizaci pražských sportovišť předložil Výboru Mgr. Platz.  Mgr. Bříza 
vyzval členy k diskusi. V diskusi byla odsouhlasena nutnost kontinuálně tuto 
pasportizaci aktualizovat a zveřejňovat na webovém portálu www.prahasportovni.cz. 

  

Usnesení: Výbor bere Zprávu na vědomí a doporučuje SMT MHMP pokračovat ve 
zpracování komplexní pasportizace pražských sportovišť  a průběžně členy Výboru 
informovat. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

6. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit hl. m. Prahy 

Mgr. Platz předložil členům Výboru materiál Koncepční záměry hl. m. Prahy pro 
oblast volného  času dětí a mládeže na období 2011-2015. Finální podoba Koncepce 
bude členům Výboru předložena k projednání na červnovém zasedání 2011. 

  

Usnesení: Výbor doporučuje SMT MHMP pokračovat v tvorbě koncepce volného 
času dětí a mládeže. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

http://www.prahasportovni.cz/


  

7. Analýza akce Týden sportu zdarma v Praze  

Členům Výboru předložil Mgr. Platz Analýzu akce Týden sportu zdarma v Praze, na 
jejímž základě se rozvinula bohatá diskuse o dalších možnostech podpory 
volnočasových aktivit nejen v zimním období.  

  

Usnesení:  Výbor bere na vědomí a doporučuje SMT MHMP pokračovat v projektu 
Týden sportu zdarma i v dalších letech. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

8. Projednání Programových cílů Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a 
výstavnictví pro období 2011 – 2014 

Programové cíle byly členům Výboru prezentovány na minulém zasedání Výboru a 
po zapracování připomínek členů Výboru byly nyní předloženy ke schválení. 

  

Usnesení: Výbor schvaluje Programové cíle Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky 
a výstavnictví pro období 2011 – 2014. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

9. Návrhy na doplnění zadávacích podmínek Celoměstských programů na 
podporu volného času a sportu 

V návaznosti na bod 5) lednového zasedání Výboru byly projednány zadávací 
podmínky CMP v oblasti podpory sportu a volného času na rok 2011. Z diskuse 
vyplynul požadavek na SMT MHMP na zaslání seznamu akcí schválených v oblasti 
„Partnerství v oblasti sportu a tělovýchovy“ za rok 2009-2010 k rukám jednotlivých 
členů. Výbor na základě svých připomínek zařadí na příští zasedání bod podmínky 
pro udělování „Partnerství“, v němž projedná větší konkretizaci podmínek a systému 
přidělování finančních prostředků. V oblasti CMP nebyly vzneseny žádné konkrétní 
připomínky k současným zadávacím podmínkám těchto programů a bylo projednáno, 
že případné aktualizace budou definitivně schváleny v dostatečném časovém 
horizontu před vypsáním grantů v pro rok 2012. 



Usnesení: Výbor bere na vědomí zadávací podmínky Celoměstských programů na 
podporu volného času a sportu na rok 2011. 

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování) 

  

  

10. Různé: 

V rámci bodu navštívila zasedání výboru Ing. arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí 
odboru urbanistické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (236005654, 
szentesiova@urm.mepnet.cz, www.urm.cz), která členům Výboru nastínila možnosti 
spolupráce s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 

  

Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 16,36 hodin. 

  

  

  

Příští zasedání Výboru se bude konat 8. března 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

  

  

  

Zapsala: Lea Havránková 

  

  

Ověřila: JUDr. Helena Chudomelová 

  

  

Schválil: Mgr. Petr Bříza 
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