Městská část Praha 10
VÝBOR PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Zápis z jednání
VSVA Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo 5
ze dne 3. 4. 2019
Přítomni:
Mgr. Václav Vlček
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
Olga Koumarová
Ing. Michal Narovec
Mikuláš Pobuda
Omluveni:
Mgr. Kateřina Ludvíková
MgA. David Kašpar
JUDr. Radmila Kleslová
Zástup:
Andrea Tothová
Hosté:
Ing. Jana Komrsková
Jana Martínková
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Předseda VSVA ZMČ Praha 10 Mgr. Václav Vlček přivítal přítomné členy výboru a v 16:37 hodin
zahájil 5. zasedání Výboru pro sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10 s návrhem programu.
Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola a schválení zápisu
3) Nový jednací řád výborů
4) Personální změny v oddělení sportu
5) Strategický plán udržitelného rozvoje – oblast sportu a volnočasových aktivit
6) Sportovní akce pro veřejnost pro rok 2019
7) Různé

OVĚŘENÍ ZÁPISU
Mgr. Václav Vlček navrhnul, aby ověřovatelem zápisu byl člen VSVA ZMČ Praha 10 Mikuláš
Pobuda, který souhlasil.
Ověřovatelem zápisu byl navržena: Mikuláš Pobuda
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mikuláš Pobuda.
1) Schválení programu
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Program byl schválen.

Zdržel se: 0

2) Kontrola a schválení zápisu
K zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zápis č. 4-2019 byl schválen.

Zdržel se: 0

3) Nový jednací řád výborů
Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček upozornil na čl. 2, odstavec 1 a na čl. 7 nového Jednacího
řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10. Upozornil, že schvalování vystoupení
veřejnosti bude probíhat vždy en bloc na úvod jednání.
Jednací řád je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu.
4) Personální změny v oddělení sportu
Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček sdělil přítomným, že paní Ludvíková bude dlouhodobě
v pracovní neschopnosti. Dále uvedl, že vedením oddělení sportu byla pověřena vedoucí
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oddělení kultury – OKP paní Jana Tlamichová. Na novou tajemnici VSVA pak bude navržena paní
Andrea Tothová z oddělení sportu.
V 16:44 hodin přišel Ing. Michal Narovec.
5) Strategický plán udržitelného rozvoje – oblast sportu a volnočasových aktivit
Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček předal slovo paní Janě Martínkové z oddělení strategického
rozvoje a participace, která pohovořila o Strategickém plánu, který má být dlouhodobou vizí,
kam se vedení MČ Praha 10 chce ubírat v dalších 10 letech. Dále se zmínila o zapojení VSVA do
tohoto plánu. Paní Martínková sdělila, že právě probíhají přípravné fáze Strategického plánu,
který má tři části: analýzu, návrhovou část a realizační část. Do Strategického plánu by se měla
zapojit veřejnost (občané, spolky, organizace, podnikatelé, členové komisí a výborů MČ Praha
10 atd.), která by přinesla podněty, názory a také nové kontakty. Sběr informací proběhne
během několika setkání s veřejností ve školách, knihovnách a na veřejných prostranství.
Následně vzniknou pracovní skupiny na jednotlivá témata, která vzejdou z analytické části.
V dubnu letošního roku budou spuštěny webové stránky, kde budou on-line dotazníky, aby se
lidé mohli zapojit. Dále paní Martínková informovala, že VSVA se může zapojit do Strategického
plánu tak, že bude na schůzkách se sportovními kluby, spolky a organizacemi informovat a
prezentovat záměr Strategického plánu, popřípadě informovat tyto organizace o dotaznících
jinou cestou. Strategický plán udržitelného rozvoje bude schválen v roce 2020 na ZMČ.
Diskuse:
 Mgr. Vlček podotkl, že zaslal aktualizované kontakty na kluby a spolky. A zároveň paní
Martínkovou upozornil, že by rád do analytické části zapojil otázku na dětská hřiště.
 Paní Martínková sdělila, že budou vytvořené pocitové mapy na cca šest otázek. Dále
všem oznámila, že tematické stoly (politik a úředník, kteří budou sbírat podněty od lidí)
se zaměří kromě Strategického plánu také na analýzu dopravy, jelikož ta je ožahavým
tématem.
 Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček poděkoval paní Martínkové za sdělené informace o
Strategickém plánu udržitelného rozvoje.
6) Sportovní akce pro veřejnost pro rok 2019
Předseda VSVA Mgr. Vlček předložil plán sportovních akcí pro veřejnost pro rok 2019, stručně
ho shrnul a následně všechny přítomné informoval, že vedení sportovního areálu Hector Sport
Centrum neprojevilo zájem o spolupráci na organizaci veřejné akce. Jako náhradu navrhl, aby
byla oslovena např. TJ Astra Zahradní Město nebo některý ze Sokolů na Praze 10.
Plán sportovních akcí pro veřejnost pro rok 2019 je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Diskuse:
 Mgr. Freitas Lopesová navrhla místo Sportovního centra Hector sportoviště PSK Union,
které je málo využité a má také tělocvičnu. Dále se zeptala, kde bude probíhat
bowlingový turnaj pro občany s handicapem.
Předseda VSVA Mgr. Václav Vlček nechal hlasovat o návrhu Sportovních akcí pro veřejnost pro
rok 2019.
Hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výbor pro sport a volnočasové aktivity schvaluje předložený materiál Sportovní akce pro
veřejnost pro rok 2019.
7) Výjezdní zasedání výboru – dětská hřiště, hala Jedenáctka Chodov
Předseda VSVA Mgr. Vlček všechny přítomné informoval, že se budou plánovat návštěvy
dětských hřišť. O této skutečnosti budou všichni členové včas informováni. Dále všem
přítomným navrhl návštěvu haly Jedenáctka na Chodově, jelikož se na program výboru brzy
dostane záměr nové tělocvičny při ZŠ Brigádníků. S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili.
Pan Mgr. Vlček osloví provozovatelé haly a pokusí se s nimi domluvit schůzku.
8) Různé
Předseda VSVA Mgr. Vlček vznesl dotaz, zda má někdo z přítomným členů sdělení či připomínku
do bodu Různé.
Do bodu Různé nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Jednání VSVA bylo ukončeno v 17:17 hodin.
Zapsala dne 8. 4. 2019 Andrea Tothová

Ověřili:

……………………………………………..
Mikuláš Pobuda
člen VSVA

………………………………………….
Mgr. Václav Vlček
předseda VSVA ZMČ P10
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Městská část Praha 10
VÝBOR PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 10
ze dne 3. 4. 2019

k návrhu sportovních akcí pro veřejnost pro rok 2019.
Výbor pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
návrh sportovních akcí pro veřejnost pro rok 2019.

………………………………………..
Mgr. Václav Vlček
předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity
Zastupitelstva městské části Praha 10
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