
 

 

Zápis z 5. zasedání Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a 
výstavnictví ZHMP konaného dne 10. května 2011 od 15,00 
 
 
Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. H. Chudomelová,  Ing. 
M. Kousalíková, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter, Mgr. M. 
Platz (tajemník) 
 
Omluveni: JUDr. P. Hulinský, Ph.D., A. Udženija 
 
Hosté: Ing. Karel Březina, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
 Ing. A. Weinert, CSc. náměstek primátora hl. m. Prahy 

Mgr. R. Beková, Bc. L. Čuta – oddělení sportu a volného času SMT MHMP 
 Ing. P. Polák 
 Ing. R. Štěpánek – technicko-investiční náměstek TSK 
  
  
Předseda Výboru Mgr.  Bříza zahájil jednání v 15,09 hodin. 
 
1) Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 
Členové Výboru schválili program 5. zasedání se změnou, kterou navrhl předseda 
Mgr. Bříza – bod 5) Cyklistická doprava zařadit jako bod 2). 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
Členové Výboru zvolili ověřovatelem zápisu JUDr. Krobovou Hášovou a 
zapisovatelem L. Havránkovou. 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
2) Cyklistická doprava a rekreační cyklistika  

• Ing. Březina informoval členy Výboru, že probíhají dva na sobě nezávislé 
audity – jeden zadal ředitel MHMP Ing. Trnka a druhý odbor DOP MHMP. 
Doba trvání auditu je předpokládána další 2 nebo 3 týdny. 
Ing. Richter položil několik otázek – kdo se účastní auditů, kdo složení určuje 
a zda by se mohli zúčastnit členové Výboru. Složení a účastníky auditů určuje 
zadavatel auditu 

• Pozastavení stavby Sedlec – Roztocká bez výsledku auditu by dle Ing. 
Březiny znamenalo sankce ze strany dodavatele. 
JUDr. Krobová Hášová se dotázala Ing. Štěpánka, kdo je určen jako stavební 
dozor na stavbě Sedlec – Roztocká. Ing. Štěpánek myslel, že stavbu dozoruje 
p. Fojtík, který však tuto funkci dle sdělení JUDr. Krobové Hášové na výše 
uvedené stavbě nevykonává. Ing. Štěpánek slíbil jméno zjistit. 

• K otázce zřízení Komise pro cyklodopravu Ing. Březina informoval členy 
Výboru o vytvoření materiálu do RHMP, který by měl být k projednání Radou 
hl. m. Prahy 17. nebo 24. května 2011. Složení Komise je napříč politickým 
spektrem. 

 
 
3) Letní dětské olympijské hry 
Mgr. Platz informoval členy Výboru o Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky v Olomouckém kraji a nabídl členům možnost zúčastnit se této akce. 
 



 

 

4) Granty v oblasti volného času dětí a mládeže  
Informaci z jednání grantové komise RHMP podal členům Výboru Mgr. Bříza. 
Členové Výboru navrhli požádat pana náměstka Kabického o navýšení rozpočtu 
v příslušné kapitole. 
Usnesení: 
Výbor ukládá Mgr. Břízovi požádat náměstka primátora pro oblast zdravotnictví, 
volný čas a výstavnictví Mgr. Kabického o možnost navýšení rozpočtu v kapitole 04. 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
 
5) Granty v oblasti podpory v oblasti sportu  
Předseda Výboru informoval členy Výboru o jednání grantové komise (GK) RHMP. 
V diskusi vznesla JUDr. Krobová Hášová dotaz, zda je možné nahlédnout do 
podkladů případně se zúčastnit rozhodování a kdo je pověřen jmenováním členů GK. 
Po jednání GK je do podkladů možno nahlédnout u referentů odboru SMT, členy GK 
schvaluje Rada hl. m. Prahy. 
Na možnost nahlédnout do materiálu Partnerství se dotázal Ing. Richter s návrhem 
udělat internetový portál srozumitelnější a jednodušší. 
 
 
6) Různé 
6) 1. JUDr. Krobová Hášová připomněla fotbalový turnaj avizovaný na minulém 

zasedání Výboru. Členové Výboru se dohodli na navrhovaném termínu 23. 
června 2011 po skončení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

6) 2. Ing. Weinert informoval Výbor o pražském pořadatelství Letních Evropských 
firemních sportovních her v roce 2013 a o možnosti účasti na letošních hrách 
22. – 26. června 2011 v Hamburku. 

 Usnesení: 
 Členové Výboru vyslovili podporu výše uvedené akci. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
6) 3. Mgr. Bříza informoval členy Výboru, že DDM hl. m. Prahy pořádá 16. června 

2011 konferenci Sport v Praze, která má tři základní témata – sport a děti, 
město a sport, financování sportu v Praze.  

6) 4. Mgr. Platz ještě členy Výboru upozornil, že v sobotu 14. května se uskuteční 
tradiční akce Parním vlakem do Lhotky. Pozvánka na akci bude členům 
rozeslána na jejich @ adresy. 
 

 
 
Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 15,58 hodin. 
 
Příští zasedání Výboru se bude konat 14. června 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
 
 
Zapsala: Havránková 
 
Ověřila: JUDr. Krobová Hášová 
 
Schválil: Mgr. Bříza  



 

 

 




