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 Výbor pro sport a volný čas ZHMP 
zápis z jednání ze dne 14.5.2018 

 
Jednání Výboru pro sport a volný čas ZHMP (dále jen „výbor“) se uskutečnilo v budově 
Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
Přítomni: Ing. Antonín Lébl - předseda, Adam Zábranský, Ing. Karel Březina, František Švarc, Bc. 
Libor Hadrava, Ing. Jiří Haramul a Mgr. Soňa Fáberová - tajemnice  
 
Omluveni: Mgr. Petr Bříza a Jan Wolf  
Nepřítomen: Mgr. Lukáš Manhart 
  
Hosté: Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitelky MHMP, Mgr. Jarmila Machová – asistentka 
předsedy výboru, Mgr. Luboš Čuta – vedoucí odd. volného času odboru SVC 
 
Jednání řídil předseda výboru Ing. Antonín Lébl. 
 
Ad 1)  
Jednání výboru zahájil Ing. Antonín Lébl ve 14,00 hod. Přivítal hosty a členy výboru a konstatoval, 
že výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu určil Libora Hadravu a zapisovatelkou tajemnici 
Soňu Fáberovou.  
 
Předseda nechal hlasovat o programu jednání. 
 
Program: 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Zahájení a schválení programu   
2. R-29563 Partnerství hl. m. Prahy v oblasti volného času náměstek Dolínek Luboš Čuta 
3. Z-6414      

(R-28902) 
Mimořádná finanční podpora v oblasti sportu náměstek Dolínek  

4.  Problematika záměru výstavby sportovní haly při ZŠ 
Brigádníků, Praha 10 

předseda výboru  

5.  Různé, diskuze a závěr   
 
Návrh usnesení:  
Výbor schvaluje program jednání. 
 
Hlasování:  pro 5 - proti 0 - zdržel se 0 
schváleno 
 
Ve 14,05 se k jednání výboru připojil Adam Zábranský. 
 
Ad 2) 
Předseda výboru vyzval Luboše Čutu, aby seznámil přítomné s obsahem tisku R-29563 k návrhu na 
přijetí Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018 
– II. uzávěrka. V rámci této uzávěrky je evidováno 25 žádostí s požadavkem ve výši 4 796 400 Kč. 
Navrženo k finanční podpoře je 22 projektů v oblasti volného času v celkové výši 1 790 000 Kč. 



2 
 

 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a)  Souhlasí s obsahem tisku R-29563 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy při 

pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018 – II. uzávěrka a 
b) doporučuje Radě HMP tento materiál schválit. 

 Hlasování:  pro 6 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
Ad 3)  
Náměstek Dolínek informoval členy výboru o tisku Z-6414 k návrhu na přidělení mimořádné 
finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a nezbytné rekonstrukce 
sportovišť. Předseda otevřel diskuzi k tomuto materiálu. Ing. Lébl jako člen TJ ABC Braník nahlásil 
střet zájmu. Náměstek Dolínek omluvil zaslání podkladu výboru před jeho projednáním na Radě 
HMP. Důvodem je skutečnost, že materiál bude předložen na jednání ZHMP dne 17.5.2018. 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a)  Souhlasí s obsahem tisku Z-6414 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění 
havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť v rozsahu uvedeném v tisku a 

b) doporučuje Radě HMP a poté Zastupitelstvu HMP tento materiál schválit. 

 Hlasování:  pro 6 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
Ad 4)  
Předseda výboru otevřel diskuzi k problematice záměru výstavby sportovní haly v areálu ZŠ 
Brigádníků v Praze 10. Na předcházejících jednáních výboru měli možnost se vyjádřit jak zástupci 
podporující výstavbu této haly, tak její odpůrci. Členům výboru byl k posouzení rovněž poslán zápis 
z veřejného projednávání této záležitosti 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a) podporuje všeobecně rozvoj sportovní infrastruktury na území hl. m. Prahy, za 

podmínek, že je známý způsob zajištění financování výstavby, prokázána ekonomika 
vlastního provozu a za předpokladu výstavba sportoviště je ve veřejném zájmu pro 
obyvatele HMP 

b) s ohledem na neslučitelné názory a pozice obyvatel Prahy 10 a různé návrhy na řešení 
tohoto projektu, doporučuje zástupcům FbŠ Bohemians i veřejné inciativě občanů 
zahájit intenzivní  jednání s MČ Prahy 10, aby bylo známo jednoznačné vyjádření MČ, 
kterou variantu řešení MČ podporuje.   

Hlasování:  pro 6 – proti 0 – zdržel se 0   
schváleno 
 
 
Ad 5) 
Předseda výboru otevřel diskuzi, ve které ředitelka odboru SVC upozornila přítomné na rozšíření 
tisku Z-6129 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory o subjekt Buď fit seniore 
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s podporou 150 000 Kč. Jelikož žadatel obdržel dotaci hl. m. Prahy 250 000 v rámci Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2018 na stejný projekt, odbor 
legislativy doporučil při projednávání v Radě HMP postupovat schvalovacím procesem v součtu 
částek nad 200 000 Kč.  
 
Výbor bere informaci na vědomí 
 
Náměstek Dolínek seznámil přítomné se žádostí MČ Klánovice o financování dostavby sportovního 
areálu z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 30 mil. Kč. 
 
Předseda poté poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ve 14,40 hod. jednání výboru 
ukončil. Termín následujícího jednání výboru předseda stanovil dle termínového kalendáře na úterý 
5.6.2018 ve 14 hodin. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Antonín Lébl, 
předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Fáberová 
 
Ověřil: Bc. Libor Hadrava 


