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 Výbor pro sport a volný čas ZHMP 
zápis z jednání ze dne 12.3.2018 

 
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, Mgr. Lukáš Manhart, Adam 
Zábranský, Ing. Karel Březina, František Švarc, Bc. Libor Hadrava, Ing. Jiří Haramul a Mgr. Soňa 
Fáberová - tajemnice  
 
Omluveni: Mgr. Petr Bříza 
  
Hosté: Petr Dolínek – náměstek primátorky HMP, Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitelky 
MHMP, Mgr. Jarmila Machová – asistentka předsedy výboru, Jakub Doubrava – zástupce FbŠ 
Bohemians Praha, Martin Musil – předseda FbŠ Bohemians a Lukáš Čihák. 
 
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 Jiřího Haramula. Zápis z dnešního jednání 
vyhotoví tajemnice Soňa Fáberová. Poté předseda nechal hlasovat o programu jednání. 
 
Program: 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Zahájení a schválení programu   
2.  Výstavba sportovního centra u ZŠ Brigádníků náměstek Dolínek Jakub Doubrava 

FbŠ Bohemians 
Praha 

3. R-28804     
Z-6145 

Návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 odboru SVC 
MHMP – víceleté dotace na provoz bazénů při školách 
a MČ 

  

4. R-28427     
Z-6116 

Dodatky ke smlouvám – BLK Slavia Praha, FAČR, SC 
Radotín, I. ČLTK a Sport Vítkov 

  

5.  Různé, diskuze a závěr   
 
Návrh usnesení:  
Výbor schvaluje program jednání. 
 
Hlasování:  pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 2) 
Předseda výboru přivítal na jednání zástupce FbŠ  Bohemians Praha pana Jakuba Doubravu, Martina 
Musila a Lukáše Čiháka, aby přítomným prezentovali záměr výstavby sportovního centra u ZŠ 
Brigádníků v Praze 10. Členové výboru vyslovili podporu rozvoje sportovní infrastruktury v hl. m. 
Praze a o projektu vedli diskuzi. Náměstek Dolínek vyjádřil postoj hl. m. Prahy k plánované 
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výstavbě z pohledu vlastnických struktur a nezbytné volby modelu následného provozování 
sportovišť tohoto typu. Jiří Haramul upozornil zástupce klubu na absenci finanční analýzy projektu 
včetně vyčíslení nákladů spojených s provozem sportovní haly. 
 
Návrh usnesení: 

Výbor podporuje rozvoj sportovní infrastruktury na území hl. m. Prahy a doporučuje FbŠ 
Bohemians Praha předložit finanční rozvahu realizace a provozu projektu včetně uvedení, 
z jakých zdrojů a v jakém rozsahu bude zajištěno financování projektu. 

 
Hlasování:  pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
Ad 3)  
Předseda výboru požádal ředitelku SVC, aby seznámila přítomné s obsahem tisku R-28804 (Z-
6145), který se týká návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 odboru SVC MHMP. Školám a MČ 
provozujícím plavecké bazény byla přidělena víceletá dotace pro rok 2017 – 2019. Uvolnění těchto 
mandatorních výdajů je možné pouze rozpočtovým opatřením, které podléhá rozhodnutí Rady HMP 
a u MČ Zastupitelstva HMP.  
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a)  Bere na vědomí obsah tisku R-28804 (Z6145) k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy v kapitole 0464 odboru SVC MHMP a 
b) doporučuje Radě HMP a poté Zastupitelstvu HMP tento materiál schválit. 

 Hlasování:  pro 8 – proti 0 – zdržel se 0  
schváleno 
 
Ad 4)  
Ředitelka SVC okomentovala materiál R-28427 (Z-6116), který se týká žádostí subjektů o posun 
vyúčtování dotací hl. m. Prahy přidělených v předchozích grantových uzávěrkách. Jedná se o 
objektivní příčiny spojené zejména s pozdním získáním stavebního povolení na příslušných MČ – 
BLK Slavia Praha, FAČR a SC Radotín. Další subjekt I. Český Lawn Tennis Klub čekal na 
schválení kofinancování rekonstrukce ze strany MŠMT a Sport Vítkov se potýkal s nedodělky 
stavební firmy a v důsledku tohoto časového posunu nebylo možné z důvodu klimatických 
podmínek ve stavbě pokračovat v souladu s plánovaným harmonogramem.  
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a) souhlasí s obsahem tisku R-28427 (Z-6116) k návrhu na uzavření dodatků 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace BLK Slavia 
Praha, z.s., Fotbalová asociace České republiky, SC Radotín z. s., I. Český Lawn – 
Tennis Klub Praha a Sport Vítkov s. r. o. a 

b) doporučuje Radě HMP a poté Zastupitelstvu HMP  obsah tisku R-28427 (Z-6116) 
v tomto znění schválit. 

Hlasování:  pro 8 – proti 0 – zdržel se 0  
schváleno 
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Ad 5) 
Předseda výboru otevřel diskuzi, jelikož nebyl žádný příspěvek, tak poděkoval přítomným členům 
a hostům za účast a v 15,00 hod. jednání výboru ukončil. Termín následujícího jednání výboru 
předseda stanovil dle termínového kalendáře na 16.4. 2018 ve 14 hodin. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Fáberová 
 
Ověřil: Ing. Jiří Haramul 


