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 Výbor pro sport a volný čas ZHMP 
zápis z jednání ze dne 14.2.2018 

 
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, František Švarc, Bc. Libor 
Hadrava, Ing. Jiří Haramul a Mgr. Soňa Fáberová - tajemnice  
 
Omluveni: Mgr. Lukáš Manhart, Mgr. Petr Bříza, Adam Zábranský a Ing. Karel Březina 
  
Hosté: Ing. Alice Mezková – zástupkyně ředitelky MHMP pro sekci služeb občanům, Mgr. Dana 
Šachová – vedoucí odd. sportu SVC, Eva Čemusová – odd. volného času, Mgr. Jarmila Machová – 
asistentka předsedy výboru 
 
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 Jana Wolfa. Zápis z dnešního jednání 
vyhotoví tajemnice Soňa Fáberová. Poté předseda nechal hlasovat o programu jednání. 
 
Program: 

BOD TISK MATERIÁL PŘIZVANÍ 

1.  Zahájení a schválení programu  
2. Z-6044 k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2018 a víceletých grantů na 

období let 2018 - 2020 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1., 
III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C. 
 

 

3.  záměr kandidatury Českého svazu juda na pořádání ME v judu 2020 v hl. m. 
Praze 

 

4.
 
  

 Rowing Race Prague Hamburg – dálkový veslařský závod  

5. Z-6006 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018  
6. Z-6080 informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z 

MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek vyhlašovaných 
MŠMT na rok 2018 
 

 

7. R-28632 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 4 - 
Školství mládež a sport, v působnosti odboru SVC MHMP- převod 
nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2017 
 

 

8. R-28635 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport, v působnosti odboru SVC MHMP - převod 
nevyčerpaných běžných prostředků z roku 2017 
 

 

9.  Různé, diskuze a závěr   
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Návrh usnesení:  
Výbor schvaluje program jednání. 
 
Hlasování:  pro 5 - proti 0 - zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 2) 
Předseda výboru, z důvodu absence předsedy Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti sportu 
a tělovýchovy, předal slovo vedoucí odd. sportu, aby seznámila přítomné s obsahem tisku Z-6044 
k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2018 a víceletých grantů na období let 2018 – 2020 
v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1, III.C.1., IV.A, IV.B. a IV.C. v oblasti 
sportu a tělovýchovy. Zastupitelstvu HMP bude předloženo ke schválení 119 projektů s navrženou 
částkou nad 200 tis. Kč v celkové výši 202 600 tis. Kč. Celkové požadavky subjektů po hl. m. Praze 
jsou ve výši 622 446,563 tis. Kč. Hodnocení projektů proběhlo dle podmínek Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze schválených usnesením Rady HMP č. 1842 
ze dne 15.8.2017  a komise RHMP pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy projednala 
a odsouhlasila finální návrhy na svém jednání dne 23.1.2018. Rada HMP předložené návrhy 
projednala a odsouhlasila na svém jednání dne 13.2.2018. 
 
Členové výboru potvrdili trvající, již dříve nahlášený střet zájmů. Poté byly návrhy na přidělení 
finanční podpory po jednotlivých předložených programech projednány a odsouhlaseny. 
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a) souhlasí s navrhovanou finanční podporou nad 200 tis. Kč subjektům v rámci  

Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v programech II.A/1., II.A/2., 
II.B., II.C., III.A.1., III.B.1, III.C.1., IV.A, IV.B. a IV.C.  uvedených v tisku Z-6044 a  

b) doporučuje Zastupitelstvu HMP tisk Z-6044 v předloženém znění schválit. 

Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
Ad 3)  
Předseda výboru požádal ředitelku SVC o komentář k záměru Českého svazu juda kandidovat na 
pořádání ME v judu v roce 2020 v hl. m. Praze. O hostitelském městě se bude rozhodovat v dubnu 
2018. Zároveň předkládají studii proveditelnosti a žádost o finanční podporu v roce 2020 ve výši 7 
mil. Kč. Projekt byl rozeslán členům před jednáním výboru. 
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a)  podporuje záměr Českého svazu juda kandidovat na pořadatele Mistrovství Evropy 

v judu v roce 2020 v hl. m. Praze za předpokladu, že akce bude podporována MŠMT  
b) doporučuje finanční podporu akce projednat následně po rozhodnutí o přidělení akce 

ČR a rozhodnutí o výši podpory MŠMT  
c) doporučuje Radě HMP tento záměr za výše uvedených podmínek podpořit. 

Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 4)  
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Ředitelka SVC informovala přítomné o žádosti společnosti Adventure agency s. r. o., která pořádá 
1. ročník dálkového veslařského závodu navazujícího na historickou plavbu veslařů VK Blesk Praha 
z roku 1876. V rámci závodu Rowing Race Prague Hamburg jsou připraveny sportovní akce na 
Střeleckém ostrově v Praze. Jelikož je termín akce plánován na září 2018, doporučuje žadateli podat 
řádnou žádost o finanční prostředky HMP v rámci Celoměstských programů podpory sportu a 
tělovýchovy v programu III. 
 
 
Návrh usnesení: 
Výbor:  
doporučuje společnosti Adventure agency s. r. o. podat řádnou žádost o finanční podporu akce 
v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v programu III. 

 
Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 5)  
Předseda výboru předal slovo pracovnici odd. volného času Evě Čemusové, aby členy výboru 
seznámila s obsahem tisku Z-6006 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a 
mládeže na rok 2018. Tento materiál nebyl dosud projednán Radou HMP, na jednání bude zařazen 
20.2.2018. V rámci těchto programů bylo evidováno 1 038 žádostí s celkovými požadavky po HMP 
ve výši 55 145,779 tis. Kč. Zastupitelstvu bude předložen ke schválení návrh na přidělení finančních 
prostředků nad 200 tis. Kč a MČ ve výši 21 604,028 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
a) souhlasí s navrhovanou finanční podporou nad 200 tis. Kč subjektům v rámci 

Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. 
Prahy na rok 2018  uvedených v tisku Z-6006 a 

b) doporučuje Zastupitelstvu HMP tisk v předloženém znění schválit. 

Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 6) 
Eva Čemusová představila i následující materiál Z-6080, což je informace o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a 
přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 2018. 
 
Výbor bere informaci na vědomí. 
 
Ad 7+8) 
Předseda výboru vyzval ředitelku odboru SVC k podání informace o záměru převodu 
nevyčerpaných kapitálových a běžných prostředků z roku 2017 v kapitole pro sport a volný čas 
z důvodu ne realizace části investičních i neinvestičních akcí z objektivních či procesních důvodů, 
vrácených dotací, platby kluziště na Letné až v roce 2018 a nevyčerpané rezervy na opravy a údržbu 
pražských domů dětí a mládeže. 
 
Návrh usnesení: 

Výbor: 
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a) souhlasí se záměrem převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
roku 2018 v kapitole 0464 a  

b) doporučuje Radě HMP tisky R-28632 a R-28635 v předloženém znění schválit. 

Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Ad 9) 
Předseda výboru otevřel diskuzi, v rámci které požádal odbor SVC o předložení Zprávy o Hrách 
VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji na příštím jednání výboru. 
Jménem náměstka Dolínka pozval členy výboru k účasti na slavnostním přijetí reprezentantů hl. m. 
Prahy z těchto her, které se uskuteční 27.2.2018 ve 13 hodin v Brožíkově síni Staroměstské radnice. 
Součástí tohoto slavnostního aktu bude komentovaná prohlídka výstavy Sportovní fotografie 2017. 
František Švarc předal předsedovi výboru návrh na udělení ocenění hl. m. Prahy panu Aleši 
Poděbradovi za mimořádné zásluhy a přínos v rozvoji sportu na území hl. m. Prahy. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor:  
Doporučuje Komisi Rady hl. m. Prahy pro čestné občanství hl. m. Prahy a ceny hl. m. Prahy 
projednat a udělit ocenění atletickému trenérovi Aleši Poděbradovi za mimořádné zásluhy a 
přínos v rozvoji sportu na území hl. m. Prahy. 

 
Hlasování:  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 
schváleno 
 
 
Poté předseda výboru Antonín Lébl poděkoval přítomným členům za účast a ve 14,50 hod. jednání 
výboru ukončil. Termín následujícího jednání výboru předseda stanovil dle termínového kalendáře 
na 12.3.2018 ve 14 hodin. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Fáberová 
 
Ověřil: Jan Wolf 


