Zápis z 2. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2016
konané dne 08.02.2016 od 16:30 do 17:20 h,
v místnosti č. 278, 2. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Seznam členů komise:
Miroslav Tutter MBA. - předseda
František Vosecký - místopředseda
Mgr. Vladimír Drábek - člen
Ing. Eva Petrová - člen
Jana Fojtová – člen

Přítomni:
Miroslav Tutter MBA. – předseda
František Vosecký – místopředseda
Ing. Eva Petrová – člen
Jana Fojtová - člen
Mgr. Vladimír Drábek – člen
Bc. Lukáš Fátor, DiS. - tajemník
Omluveni:
Hosté:
Předsedající: Miroslav Tutter MBA. – předseda

Usnášeníschopná: ANO - NE
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatele zápisu
Kontrola zápisu z minulého jednání Sportovní komise
Nordic walking pro seniory Prahy 7
Pétanque pro seniory Prahy 7
Výuka plavání pro neplavce z řad žáků 5. tříd ZŠ
Nákup knihy Pražská Letná: obdivuhodné sportovní století 1860-1960
Dotační systém v programu Podpora sportovní činnosti NNO
Různé
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Usnesení

1. Zahájení
Předseda SK zahájil jednání komise a předložil ke schválení navržený program jednání.

Hlasování

PRO 5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

ZDRŽEL SE

0

ZDRŽEL SE

0

2. Volba ověřovatele zápisu
SK zvolila ověřovatelem zápisu pana Františka Voseckého.
Hlasování

PRO 5

PROTI

0

3. Kontrola zápisu z minulého jednání Sportovní komise
SK vzala na vědomí a odsouhlasila zápis z minulého jednání.

Hlasování

PRO 5

PROTI

0

4. Nordic walking pro seniory Prahy 7
SK projednala v souladu s pracovním plánem pro rok 2016 realizaci akce Nordic walking pro seniory
Prahy 7. Na základě průzkumu trhu provedeného referentem centrálního nákupu OIVZ (dále jen RCN
OIVZ) bylo předloženo pět nabídek v cenovém rozsahu cca 28–79 tis. Kč, z čehož jako nejvýhodnější
a nejpřijatelnější považuje komise první dvě nabídky s nejnižší cenou.
SK doporučuje realizovat Odborem kultury a sportu jednu zkušební hodinu s pořadatelem, který podal
nejnižší cenovou nabídku a na základě spokojenosti účastníků rozhodnout o výběru dodavatele. V případě
nespokojenosti s prvním nabízitelem, doporučuje SK využít druhé nabídky v pořadí.
.Hlasování

PRO 5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

5. Pétanque pro seniory Prahy 7
SK projednala v souladu s pracovním plánem pro rok 2016 realizaci akce Pétanque pro seniory Prahy 7.
Na základě průzkumu trhu provedeného referentem centrálního nákupu OIVZ (dále jen RCN OIVZ) byly
předloženy tři nabídky v cenovém rozsahu cca 17 – 36 tis. Kč, z čehož jako nejvýhodnější komise považuje
první nabídku s nejnižší cenou.
SK doporučuje Radě MČ Praha 7 ke schválení realizovat Pétanque pro seniory Prahy 7 s nabízitelem
nejnižší nabídky.
Hlasování

PRO 5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

6. Výuka plavání pro neplavce z řad žáků 5. tříd ZŠ
SK projednala a doporučuje Radě MČ Praha 7 ke schválení realizaci výuky plavání pro neplavce z řad
žáků 5. tříd ZŠ MČ Praha 7 v rozsahu 13 lekcí od 15.03. do 07.06.2016 vždy od 15 do 16 h v plaveckém
bazénu na Výstavišti Praha Holešovice, Praha 7 pro cca 12-15 žáků v celkové výši nákladů
max. 30.000,- Kč vč. DPH. Náklady zahrnují pronájem bazénu (3 dráhy) a 2 lektory plavání.
Hlasování

PRO 5

PROTI
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0

ZDRŽEL SE

0

7. Nákup knihy Pražská Letná: obdivuhodné sportovní století 1860-1960
SK projednala nákup knihy Pražská Letná: obdivuhodné sportovní století 1860-1960 autora J. Macků
pro reprezentační účely MČ Praha 7 v počtu 70 ks. Nabídková cena od pana Macků pro MČ Praha 7
činí 290,- Kč.
MČ Praha 7 by ráda zakoupila knihu v rámci podpory přímo od autora, avšak vzhledem k tomu, že lze na trhu
knihu pořídit od cca 260-270,- Kč, doporučuje SK Odboru kultury a sportu jednat s panem J. Macků
o výhodnější cenové nabídce.
V případě negativního výsledku jednání s autorem knihy doporučuje SK pořídit knihu z důvodu řádného
hospodaření od jiného dodavatele za výhodnější cenu.
Hlasování

PRO 5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

17:00 h Miroslav Tutter MBA. – předseda, opustil jednání komise.
Vedení komise převzal František Vosecký – místopředseda.

8. Dotační systém v programu Podpora sportovní činnosti NNO
SK navázala na předchozí jednání SK ve věci Pravidel dotačního řízení na podporu sportovní činnosti NNO
pro rok 2016 s tím, že po projednání doporučuje Radě MČ Praha 7 upravit Pravidla Pravidel dotačního řízení
na podporu sportovní činnosti NNO pro rok 2016 takto:
▪

vypustit z podmínek pro žadatele podmínku sídla žadatele na území MČ Praha 7.

Dotace na podporu sportovní činnosti může být přidělena výhradně žadateli, který splní následující podmínky
a kritéria:
▪
▪
▪
▪
▪

je nestátní neziskovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost
působí na území MČ Praha 7
dlouhodobě zajišťuje organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v předmětné nestátní
neziskové organizaci
jeho členská základna zahrnuje děti a mládež do 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7
jeho členská základna zahrnuje minimálně 20 členů z řad dětí a mládeže do 18 let

17:10 h Miroslav Tutter MBA. – předseda, se vrátil na jednání komise a převzal její vedení.

Hlasování

PRO 5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

9. Různé
Příští jednání Sportovní komise se uskuteční v pondělí 14.03.2016.

Miroslav Tutter MBA.
předsedající
František Vosecký
ověřovatel

zapsal: Bc. Lukáš Fátor, DiS. - tajemník SK
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