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 Výbor pro sport a volný čas ZHMP 
zápis z jednání ze dne 25.1.2018 

 
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, Jan Wolf – místopředseda, Ing. Karel Březina, Mgr. Lukáš 
Manhart, Ing. Jiří Haramul, Bc. Libor Hadrava, Adam Zábranský a Mgr. Soňa Fáberová - tajemnice 
 
Omluveni: František Švarc, Mgr. Petr Bříza  
  
Hosté: Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitelky MHMP pro sekci služeb občanům 
 
Jednání řídil předseda výboru Ing. Antonín Lébl. 
 
Ad 1)  
Jednání výboru zahájil Ing. Antonín Lébl ve 13,00 hod. Přivítal hosty a členy výboru a konstatoval, že výbor 
je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu určil Adama Zábranského. Zápis z dnešního jednání vyhotoví 
tajemnice Soňa Fáberová.  Poté předseda nechal hlasovat o programu jednání. 
 
BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Zahájení a schválení programu   
2. R-28467 Partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí 

v roce 2018 
  

3.  Různé, diskuze a závěr   
 
 
Návrh usnesení:  
Výbor schvaluje program jednání. 
 
Hlasování:  pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 2) 
Předseda výboru seznámil přítomné členy s obsahem tisku R-28467 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018. Nejvýznamnější sportovní akce jsou členěny do 
kategorií dle sportovního, společenského, hospodářského a propagačního přínosu pro hl. m. Prahu. Materiál 
se týká návrhu finanční podpory hl. m. Prahy pro 16 významných sportovních akcí v celkové výši 26 450 
tis. Kč. Členové výboru diskutovali o jednotlivých projektech a jejich dopadu pro hl. m. Prahu. 
  
Návrh usnesení:  

Výbor: 
a) souhlasí s obsahem tisku R-28467 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání 

akcí v oblasti sportu pro rok 2018 a 
b) doporučuje Radě HMP a posléze Zastupitelstvu HMP tento materiál schválit. 

Hlasování:  pro 6 – proti 0 – zdržel se 1 (Adam Zábranský)  
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schváleno 
 
 
Ad 3) 
Předseda výboru otevřel diskuzi, a jelikož nebyl žádný příspěvek, tak poděkoval přítomným členům za účast 
na dnešním jednání a ve 13,20 hod. jednání výboru ukončil. Termín následujícího jednání výboru předseda 
stanovil dle termínového kalendáře na 14.2.2018 ve 14,00 hod., kde se budou projednávat granty 2018 
v oblasti sportu i volného času. 

 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsal: Mgr. Soňa Fáberová 
 
Ověřil: Adam Zábranský  




