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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 10. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 13. 11. 2019 ve 14:00 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Mgr. Eva Horáková, PharmDr. Petr Fifka, MUDr. Marián Hošek, Mgr. Marcela 

Janečková, MUDr. Tomáš Kaštovský, Ing. Ladislav Kos, Mgr. Petr Kubíček, Ing. Radek Lacko, Stanislav 
Nekolný, MBA, Martin Tománek  

Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, , radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., , Ing. Alice Mezková, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, Mgr. Martin 
Ježek, ředitel ZDR MHMP, MUDr. Daniela Fránová, Zdravotní ústav    

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 16. 10. 2019 

3. Informace k tisku Z-7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities 

4. Informace k tisku Z-7643 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů s 
příspěvkovou organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy 

5. Různé 

6. Tisk Z-7691 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 a poskytnutí investičních účelových dotací v 
rámci spolufinancování investičních projektů podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
dle podmínek Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 

7. Informace o vyhlášených grantových programech pro rok 2020 - vyhlášení Programu podpory využití volného 
času dětí a mládeže na rok 2020 

8. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.10 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru a hosty. 

Přítomno 10 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka. 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 16. 10. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru M. Růžička navrhl změnu v projednávání bodů 3. a 4. rozeslaného programu - bod 4. bude 
předřazen bodu 3. 
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Ověřovatelem zápisu byl navržen Tomáš Kaštovský, který s návrhem souhlasí. 

K zápisu z 9. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 16. 10. 2019, nebylo 
připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0043 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1.  program 10. jednání výboru se změnou v projednávání bodu 4. jako bodu 3. a ověřovatele zápisu, 

kterým je Tomáš Kaštovský 
přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel: 0 

2.  zápis z 9. jednání výboru, které se konalo 16. 10. 2019 
přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel: 0 

přijato jednomyslně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Informace k tisku Z-7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru M. Růžička přivítal na jednání MUDr. Danielu Fránovou, koordinátorku prevence HIV/AIDS ze 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, která je spoluautorkou dokumentu Akční plán pro realizaci 
„Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022“ na území Hlavního města Prahy 
(dále „Akční plán“). Dokument Akční plán pro Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče 
a prevence, zpracoval v roce 2018 kolektiv autorů Queer Geography z. s., zástupců dalších neziskových organizací, 
zástupců magistrátu a lékařů - hygieniků a sexuologů. Akční plán byl představen na únorovém jednání výboru jedním 
z autorů RNDr. Michalem Pitoňákem, Ph.D.  

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 19 poraden HIV/AIDS v Praze a 
v 8 dalších krajích. Poradny jsou zřízeny Ministerstvem zdravotnictví ČR s cílem rozšířit síť poraden, a tak zajistit lepší 
dostupnost sekundární prevence - umožnit včasný záchyt infekce HIV a dalších pohlavně přenosných nákaz (STI) a 
následně umožnit včasné zahájení léčby. 

Program OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) pod záštitou WHO přijal novou strategii, jejímž cílem je ukončit 
epidemii HIV/AIDS jako ohrožení veřejného zdraví do roku 2030. Celosvětově uznávaný princip prevence šíření 
infekčních nemocí a šíření infekce HIV byl vypracován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a spočívá 
v realizování tzv. kombinované prevence. Kombinovaná prevence zahrnuje strategii primární prevence, testování, 
preexpoziční profylaxi, léčbu i behaviorální intervence. Žádná preventivní metoda sama o sobě nevede k potlačení 
epidemie HIV/AIDS.  

Programem OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) byly stanoveny cíle 90-90-90: 
• alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací - diagnostický) 
• alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný - terapeutický) 
• alespoň 90 % léčeným lidem terapie sníží virovou nálož na úroveň, kdy nedochází k přenosu nákazy (cíl léčebný 
a preventivní - terapeutický a epidemiologický), princip TasP = léčba jako prevence 

Iniciativa „Fast-Track Cities: ukončení epidemie AIDS“ je formulována v Pařížské deklaraci z roku 2014, která byla 
aktualizována v roce 2018, reaguje na nárůst infekce zejména ve velkých městských aglomeracích.  

D. Fránová přítomné seznámila v připravené prezentaci se situací v prevenci HIV a s možnostmi, které pro účinnější 
prevenci přinese Praze účast v iniciativě Fast-Track Cities. V současné době je do sítě Fast-Track Cities zapojeno přes 
300 měst ze všech kontinentů. Iniciativa umožní využít zkušeností ze zahraničních měst - zásadní je politická 
podpora, bez níž nelze realizovat systematickou a dlouhodobou prevenci. Připojení Prahy k iniciativě také zpřístupní i 
specifické finanční zdroje pro nestátní neziskové organizace a další organizace působící v boji s HIV na území Prahy.  

Účinnou prevenci nelze zajistit pouze prostřednictvím standardních zdravotnických zařízení, proto je zásadní 
mezioborová spolupráce v komunitě, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a výměna zkušeností. Dále 
je důležité eliminovat stigma a diskriminaci spojenou s HIV, smysluplně zahrnout do rozhodování týkajících se 
programů spolupráci s osobami žijícími s HIV. Specifický program pro velkoměsto je odlišný od strategie vhodné pro 
menší lokality. Praha je po Lisabonu na 2. místě v Evropě v sexuální turistice. V Praze je trvale diagnostikována cca 
polovina HIV pozitivních osob. V posledních 2 letech došlo k mírnému poklesu nově diagnostikovaných, což může 
mimo jiné souviset se včasným zahajováním léčby v poslední době. Předpokládá se, že v Praze žije cca 700 dosud 
nediagnostikovaných osob. Trvale nízký přenos je mezi uživateli drog, dlouhodobě vysoký přenos je mezi muži MSM, 
cizinci tvoří cca 30 % všech HIV+ osob v ČR, cizinci s krátkodobým pobytem nejsou ve statistikách zahrnuti, podrobné 
statistiky pro Prahu nejsou. Testování musí probíhat na různých místech s ohledem na možný výskyt infekce, 
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nezbytná bude analýza testovacích míst, a na jejím základě pak zajištění sítě nízkoprahového testování. Prevence se 
týká obecně rizikového chování, sexuálního chování a zdraví. 

M. Hošek se zeptal, jak se iniciativa staví k sexuální turistice a o kolik bude nová strategie bohatší, než současná 
opatření Prahy. D. Fránová vítá, že Praha podporuje testování a další aktivity realizované Českou společností AIDS 
pomoc, z.s. Realizaci preventivních aktivit je potřeba pružně přizpůsobovat měnícím se způsobům komunikace 
a seznamování - dnes se vše děje převážně v rámci sociálních sítí. Je třeba využít sítě pro reklamy i preventivní 
aktivity. Tento způsob nelze ale realizovat státními nebo veřejnými institucemi, nejlepší přehled mají nestátní 
neziskové organizace, jejichž potenciál je nutno využít. 

R. Lacko se zeptal, jaké budou členské poplatky. Vzhledem k tomu, že se jedná o iniciativu a ne o organizaci, členské 
poplatky se neplatí. 

L. Svobodová, poradkyně radní M. Johnové pro oblast zdravotnictví, doplnila, že organizace budou moci čerpat nejen 
zkušenosti, ale i finance od firemních dárců a zahraničních zdrojů. 

Usnesení č. U-VZ-0044 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  
materiál ve znění tisku Z-7773 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 

přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel: 0 

přijato jednomyslně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Informace k tisku Z-7643 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů s příspěvkovou 
organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Úvodní informaci ke sloučení organizací podala radní M. Johnová, záměr schválilo ZHMP usnesením č. 8/103 ze dne 
21. 6. 2019. Po sloučení převezme práva a povinnosti, majetek a závazky příspěvková organizace Správa pražských 
hřbitovů. 

Ředitel odboru ZDR MHMP M. Ježek informoval přítomné o práci pracovní skupiny vzniklé na základě usnesení Rady 
HMP č. 1177 ze dne 10. 6. 2019 ze zástupců odborů ZDR, ROZ, HOM, PER, EVM, LEG Magistrátu hl. m. Prahy 
a zástupců obou organizací pro zajištění postupu prací na přípravě realizace záměru. V pracovní skupině pracuje 
celkem 16 členů, z toho 12 zástupců MHMP. Pohřební ústav se potýká s mnoha neřešenými problémy - klesá počet 
jím zajišťovaných pohřbů, nebyla řešena otázka evidence movitého opuštěného majetku. Pohřební ústav přestane 
být samostatnou příspěvkovou organizací, nově se stane samostatným střediskem Správy pražských hřbitovů, bude 
mu svěřen majetek. Nová zřizovací listina vyřeší majetkovou problematiku a správu majetku. Dojde také ke změně 
v platové politice - systém mezd bude nahrazen systémem tarifních platů. Personální audit s cílem zvýšení efektivity 
administrativy a personální optimalizace bude proveden v roce 2020. Sídlo střediska zůstává v Pohřebním ústavu, 
provozní středisko bude na Správě pražských hřbitovů. Dále zdůraznil, že obě organizace mají obdobnou činnost. 

M. Tománek požaduje rozklíčovat rezervu 50 mil. Kč uvedenou v důvodové zprávě na proces sloučení organizací 
a upozorňuje na to, že důvodová zpráva nepodává věrný obraz o hospodaření obou organizací - v předkládaných 
závěrech není zohledněn neinvestiční příspěvek, který v případě Pohřebního ústavu činí 5 mil. Kč ročně a v případě 
Správy pražských hřbitovů cca 60-70 mil. Kč ročně. Ptá se rovněž na zmínku o pronájmu krematorií obsaženou 
v důvodové zprávě a navrhuje tuto zmínku pro její nejasnost z důvodové zprávy vypustit. 

Ředitel odboru ZDR MHMP M. Ježek následně vysvětlil, že nájemní smlouvy jsou současnou realitou, do budoucna 
bude majetek svěřen příspěvkové organizaci. To, že zmínka umožňuje různou interpretaci, považuje za nešťastné. 
Uvádí, že Pohřební ústav je jedinou pohřební službou, která v České republice vykazuje ztrátu, a to je nutné změnit. 
Zpráva o hospodaření vychází z účetní závěrky. Částka 50 mil. Kč je rezerva, která byla konzultována s odborem ROZ 
MHMP, je určena na přechod z mezd na platy a dále na marketing a propagaci. 

M. Hošek vyjádřil obavu, zda přechod z mezd na platy nepřipraví management Pohřebního ústavu o důležitý 
motivační nástroj ve vztahu k zaměstnancům. Ředitel M. Ježek se nedomnívá, že přechod na tarifní platy bude 
demotivační a uvádí, že existují i jiné způsoby, jak zaměstnance finančně motivovat. 

Předseda výboru M. Růžička se zeptal Evy Horákové, předsedkyně sociálního výboru, zda tento výbor tisk 
projednával a s jakým výsledkem. E. Horáková sděluje, že materiál nebyl určen k projednání pro sociální výbor a že 
Piráti podporují sloučení a preferují zpracování kontrolních mechanismů. 

J. Královec, asistent předsedy výboru M. Růžičky, se dotázal, o jaké výchozí analýzy se opíral návrh na plánované 
sloučení, a čím konkrétně jsou podložena prezentovaná očekávání. Konkrétně se pozastavil nad tím, proč bude 
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personální audit proveden až v roce 2020, tedy po sloučení, a proč naopak nebyl proveden předem. Ředitel M. Ježek 
sdělil, že personální audit ozřejmí, jak jsou naplněna očekávání ekonomické efektivity. Ušetří se management dvou 
organizací - ředitel a náměstkové. 

V 15.00 se dostavil P. Kubíček, přítomno 11 členů. 

Radní M. Johnová doplnila, že spousta činností je shodná, a proto sloučení dává smysl. 

J. Královec se naopak domnívá, že činnosti obou organizací jsou velmi rozdílné, a to i z hlediska odborných 
kompetencí, které jsou k jejich výkonu zapotřebí. I Pohřební ústav sice má ve své zřizovací listině správu pohřebišť, 
ale v nesrovnatelně menším rozsahu než Správa pražských hřbitovů - v zásadě spravuje především pohřebiště 
přiléhající ke krematoriím; v ostatních činnostech se obě organizace příliš neprotínají. Pohřební ústav se také 
pohybuje v naprosto jiném konkurenčním prostředí, proto je zde úloha manažera klíčová - po sloučení ale bude 
manažer Pohřebního ústavu v podřízeném postavení. 

Radní M. Johnová připomněla, že plní úkoly uložené ZHMP v červnu 2019, proto otázkou není, zda sloučit 
organizace, ale, jak provést sloučení s co největší efektivitou. Podobné věci se budou dělat pod jednou hlavičkou a 
ušetří se na platech vedení. 

Ředitel M. Ježek se domnívá, že situace nebyla řešena 20 let. 

M. Janečková se shoduje v názoru, že úkol byl jednoznačně zadán a vše bude záviset na schopnosti manažera. 

T. Kaštovský materiál nepodporuje, postup nepovažuje za vhodný. Rozvoj organizací, který lze ale realizovat 
i samostatně, by podpořil.  

Radní M. Johnová předpokládá, že díky sloučení bude mít organizace schopného manažera a dobré PR. 

M. Růžička považuje personální politiku za zásadní. 

Ředitel M. Ježek doplnil, že Praha na trhu nabídne komplexní péči v rámci jedné organizace, což je ojedinělé. Svěření 
majetku příspěvkové organizaci považuje za lepší než stav, kdy Pohřební ústav je v nájemním vztahu. Dále objasnil 
rozdíl mezi splynutím a sloučením - při splynutí by vznikla zcela nová organizace s vyššími transformačními náklady - 
název, IČO aj. Při sloučení je jedna z organizací určena za právního nástupce. 

Usnesení č. U-VZ-0045 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  
materiál ve znění tisku Z-7643 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 

nepřijato, pro: 5 proti: 0 zdržel: 6 

usnesení nebylo přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 6, mimo místnost: 0 

5. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Z důvodu časových možností radní M. Johnové byl předřazen bod Různé. 

 Nemocnice Na Františku 

T. Kaštovský se dotázal na dnešní tiskovou konferenci o Nemocnici Na Františku a zajímá se, jak se situace mění. 

Radní M. Johnová informovala, že tiskovou konferenci svolala Nemocnice Na Františku při příležitosti uzavření 4leté 
smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Účastnil se jí ředitel regionální pobočky VZP pro Prahu a 
Středočeský kraj Jan Bodnár. Nemocnice Na Františku se dohodla s VZP a po šesti letech znovu získala víceletou 
smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb, podle ní bude pojišťovna nemocnici hradit péči za své 
pojištěnce až do konce roku 2023. Hl. m. Praha se s Městskou částí Praha 1 dohodlo na převzetí nemocnice, byla 
vypracována koncepce rozvoje nemocnice pro období 2020-2024, na jejímž základě VZP souhlasila se zachováním 
zařízení a s uzavřením smlouvy na čtyři roky. V současné době má nemocnice 159 lůžek, z toho 113 lůžek akutní péče 
a 46 lůžek následné péče. Poskytuje nepřetržitou zdravotní péči pacientům s problémy chirurgického, ortopedického 
či interního charakteru a také dlouhodobě nemocným. Provozuje též řadu odborných ambulancí a poraden. 

Od minulého jednání výboru došlo ke změně koncepce týkající se nemovitého majetku, navrhovaná forma 
zapsaného ústavu je pro MČ Praha 1 nepřijatelná. Výsledkem jednání je návrh na zřízení věcného břemene na 
nemovitý majetek smluvně zajištěného zápisem v katastru nemovitostí. S touto formou je MČ Praha 1 komfortní. 
Dále se připravuje převod movitého majetku a přechod zaměstnaneckých poměrů.  
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P. Fifka požaduje předložit informace výboru v prosinci. Nastíněnou formu správy majetku nepovažuje za vhodnou, 
protože Praha přijme závazek zhodnocování majetku. 

Radní M. Johnová uvedla, že ve smlouvě budou zhodnocující investice ošetřeny. V současnosti je to vybalancované 
řešení. 

R. Lacko připomněl, že se musí výboru předložit ekonomická rozvaha investic a běžného provozu. Doporučuje se 
zaměřit na všechny detaily. 

T. Kaštovský za nezbytné považuje umístění stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. 

 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) 

T. Kaštovský vznesl dotaz, za jakých podmínek může ředitel ZZS HMP sám řídit auto. Lze bez řidiče a majáku vyjíždět 
k případům? 

Radní M. Johnová situaci prověří a členům výboru písemně odpoví. 

15.35 odešel P. Fifka, přítomno 10 členů, výbor je usnášeníschopný. 

6. Tisk Z-7691 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 a poskytnutí investičních účelových dotací v 
rámci spolufinancování investičních projektů podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle 
podmínek Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Tisk je předkládán na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/51 ze dne 13. 12. 2018, kterým byl schválen 
záměr spolufinancování investičních projektů podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle 
podmínek Výzvy V3 Sport, investice 2019 z kapitálových výdajů odboru SML MHMP s tím, že žadatelé, kterým MŠMT 
poskytne dotaci, podají žádosti o poskytnutí dotace hl. m. Prahou a věcně příslušný orgán hl. m. Prahy rozhodne 
o poskytnutí dotace včetně určení případné výše takové dotace. 

Doplňující informace k problematice podal radní V. Šimral, jedná se, kromě 2 organizací, o schválené žadatele v roce 
2018. Dva žadatelé si předem nepožádali o schválení povinné spoluúčasti hl. m. Prahy, jeden požadavek doplnil, 
druhý, SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, z. s., nesplnil podmínky výzvy V3 Sport, a proto žádosti o investiční dotaci 
hl. m. Prahy nebude vyhověno. V příloze č. 2 k usnesení je přehled 9 organizací, kterým bude poskytnuta investiční 
dotace hl. m. Prahy jako finanční spoluúčast pro výzvu V3 Sport 2019/2020. 
70 % nákladů bude hrazeno z prostředků MŠMT, 
30 % z rozpočtu HMP, což na základě konzultací s MŠMT bylo akceptováno. 
Částka je v rozpočtu alokována ve zvláštní kapitole a schválena v rozpočtu pro rok 2019. 

Pro příští rok bude schvalování HMP předcházet přihlašování do výzvy V5 v dalším roce - procesně bude lépe 
upraveno v pravidlech. 

Usnesení č. U-VZ-0047 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu HMP schválit návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 a poskytnutí investičních 
účelových dotací v rámci spolufinancování investičních projektů podpořených Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR dle podmínek Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 

přijato, pro: 9 proti: 0 zdržel: 1 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

7. Informace o vyhlášených grantových programech pro rok 2020 - vyhlášení Programu podpory využití volného času 
dětí a mládeže na rok 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 (dále jen „Program“) schválila Rada 
HMP usnesením č. 2256 ze dne 21. 10. 2019. Návrh byl předložen na základě doporučení Komise Rady HMP pro 
mimoškolní vzdělávání a výchovu z jednání dne 30. 9. 2019, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje v oblasti 
volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze a v souladu se Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP. 
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V rámci Programu jsou navrženy k vyhlášení následující programy: 
I. Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase (I/a, I/b, I/c) 
II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b) 
III. Akce pro děti a mládež na území hlavního města Prahy 
IV. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy 
V. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí 

Lhůta pro podávání žádostí je od 20. 11. 2019 do 2. 12. 2019. 

Ředitelka odboru SML MHMP l. Němcová informovala přítomné, že konzultační středisko ke zpracování projektů 
odboru školství, mládeže a sportu - oddělení volného času kromě konzultací pořádá ve dnech 13. a 14. 11. 2019 pro 
žadatele konzultační semináře. Projednání dotací v Radě a Zastupitelstvu se předpokládá v dubnu 2020. 

Konzultační středisko připravilo také souhrnnou prezentaci k vyhlášenému programu podpory, která obsahuje 
upozornění na zásadní změny ve vyhlášení a upozornění na nejčastější nedostatky. Prezentace je ke stažení na 
stránkách odboru na www.praha.eu <http://www.praha.eu>. 

Usnesení č. U-VZ-0048 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 

přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel: 0 

přijato jednomyslně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Informace o tiscích, zpracovaná na základě sdělení odborů a dostupných informací z programu TED, byla členům 
výboru předložena písemně. K předložené informaci nebyly vzneseny připomínky ani doplňující dotazy. 

Dodatečně, po projednání v Radě HMP, byl rozeslán tisk Z-7817 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci a 
účelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 11 v souvislosti se vstupem do společnosti 
AR DELTA, a.s. Společnost AR DELTA, a.s., má s městskou částí Praha 11 uzavřenou smlouvu o právu stavby, na 
základě které je oprávněna vystavět na pozemcích hl. m. Prahy svěřených do správy městské části Praha 11 Areál 
ledových sportů (ALS), který bude veřejným městským sportovištěm. Provoz areálu bude primárně podřízen 
potřebám dětí, školní mládeže a široké veřejnosti. Projekt je stavebně propojen s místní základní školou, která díky 
tomu získá významné kapacity pro vlastní aktivity. Stavební práce již byly zahájeny. Uvedení ALS do provozu se 
předpokládá v roce 2020. 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládáno ke schválení poskytnutí dotace městské části Praha 11 ve výši 5 mil. Kč 
a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 11 ve výši 35 mil. Kč 
na navýšení vlastního kapitálu společnosti AR DELTA, a.s. 

L. Kos sdělil přítomným, že Komise Rady hl. m. Prahy pro sport měla k dispozici prezentaci investora. Dále vyjádřil 
svůj vlastní názor, že fungování společnosti, kde bude mít MČ Praha 11 50% podíl, považuje za problematické. MČ 
Praha 11 má v tomto období několik dalších půjček, potřebný bude další bankovní úvěr, proto vidí nebezpečí 
v ohrožení schopnosti vše splácet. 

Uvažovalo se i o vzniku společného podniku s HMP, nebo společného podniku s MČ Praha 11. MČ Praha 11 původně 
požadovala dotaci 35 mil. Kč a půjčku 5 mil. Kč. Za sebe proto L. Kos nemůže předkládanou variantu podpořit. 

Radní V. Šimral sdělil, že PPP projekt, do kterého by se přímo zapojilo hlavní město, není reálný, koordinace by byla 
obtížná.  

15.56 odešel R. Lacko, přítomno 9 členů, výbor je usnášeníschopný. 

Radní V. Šimral dále doplnil, že výsledné částky byly stanoveny na základě jednání starosty MČ Praha 11 a náměstka 
primátora P. Vyhnánka.  

P. Kubíček sdělil, že MČ Praha 11 musí vše znovu přijmout, klub TOP 09 požaduje od MČ Praha 11 příslib, že 
schválenou podporu přijme.  

Tisk Z-7817 je předložen výboru pro informaci. 
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Usnesení č. U-VZ-0049 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
předloženou informaci o materiálech projednávaných Radou a Zastupitelstvem HMP 

přijato jednomyslně, pro: 9 proti: 0 zdržel: 0 

přijato jednomyslně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve středu 4. 12. 2019. 

Jednání bylo ukončeno v 16.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: MUDr. Tomáš Kaštovský, člen Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  

Zapsal: MUDr. Alena Weberová   

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 
 
 
 

MUDr. Alena Weberová 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 


