
Městská část Praha 10 

 

VÝBOR PRO ŘEŠENÍ SPORTU A SPORTOVNÍCH 

PLOCH ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 

Zápis ze zasedání 
Výboru pro řešení sportu a sportovních ploch Zastupitelstva městské části Praha 10 

číslo 8 
ze dne 23.1.2012 

 
Přítomni:  Mgr. Petr Vozobule – předseda VSP, MUDr. Martina Suchá, Ing. Michal  
                   Neubauer, Ing. Michal Narovec, -  členové VSP (dle prezenční listiny) 
Omluveni: JUDr. Radmila Kleslová, RSDr. Karel Hošek, Ing. Martin Hejl 

 
Program: 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání VSP (23.11. 2011) 

3. Informace o variantách dalšího postupu zajištění dalšího provozu Areálu 

volného času – Gutova 

4. Různé 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Michal Neubauer 
Hlasování přítomni 4 členové VSP: 
Pro: 4                              Proti: 0                     Zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu bude Ing. Michal Neubauer 

 
1) Návrh programu 
     Hlasování přítomni 4 členové VSP: 

           Pro: 4                              Proti: 0                     Zdržel se: 0 
     Program byl jednomyslně schválen. 
 
2) Schválení zápisu z minulého zasedání VSP (23.11. 2011) 

Hlasování přítomni 4 členové VSP:  
Pro: 4                             Proti: 0                    Zdržel se: 0 
Zápis z minulého zasedání byl jednomyslně schválen. 

 
3) Informace o variantách dalšího postupu zajištění dalšího provozu Areálu volného 

času – Gutova 
K tomuto bodu jednání byl přizván Ing. Jan Vlk, ředitel společnosti Praha 10 – 
Majetková a.s..  
Mgr. Petr Vozobule, předseda VSP zrekapituloval současný stav a seznámil přítomné  

            členy VSP s možnými variantami postupu k dalšímu zajištění provozu Areálu volného  
            času  - Gutova. 
            Městská část Praha 10 realizuje výstavbu Areálu volného času  - Gutova ( dále jen 
            Areál). Do 30.9.2011 byl celý Areál pronajat společnosti HAMR - Sport a.s.. Nájemní  
            vztah skončil na základě výpovědi nájemce. Areál slouží občanům Prahy 10 
            po celý rok a tak bylo nutné zajistit jeho další provoz bez přerušení. Na základě  



            usnesení ZMČ č. 6/66/2011 ze dne 7. 9. 2011 tak byla uzavřena smlouva o správě  
           Areálu se společností HAMR - Sport a.s. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou 
           do 31.3.2011. Tímto usnesením bylo současně uloženo Výboru pro řešení sportu a  
           sportovních ploch (VSP) ve spolupráci s komisí jmenovanou ZMČ Praha 10 zajistit 
           přípravu zadání na veřejnou zakázku na zajištění správy AVČ Gutova. OMP předalo  
           VSP a komisi poklady pro přípravu zadávací dokumentace, která vycházela ze  
           zadávací dokumentace z roku 2008, kdy proběhla první soutěž na správu Areálu, a 
           z podmínek výběrového řízení na nájem Areálu. VSP projednal návrh podmínek  
           výběrového řízení na svém jednání dne 20. 9. 2011 a dopisem ze dne 21. 9. 2011  
           požádal předsedu komise o zapracování případných připomínek do podmínek  
           výběrového řízení. Komise zadávací podklady upravila a předala vedení m.č. Praha 10. 
           Upravené zadávací podklady byly posouzeny a následně byly komisi zaslány  
           připomínky. Dle dalšího sdělení komise připomínky až na jednu akceptovala a trvala 
           na svém původním znění zadávacích podkladů pouze v bodě 1.5.1. Současně  
           požadovala, aby m.č. Praha 10  nechala vypracovat studii pro provozování Areálu  
           společností zřízenou či založenou m.č. Praha 10. 
 
           Další postup ve věci správy Areálu je navržen ve dvou základních variantách: 
 

I. Soutěž na správce Areálu 
      Smlouva na správu Areálu na delší dobu může být uzavřena pouze na základě  
      provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
      S ohledem na předpokládané náklady na správu se jako nevhodnější způsob jeví  
      otevřené řízení. Průběh celého otevřeného řízení od vyhlášení do uzavření smlouvy  
      zabere cca 3-4 měsíce. Do doby uzavření smlouvy s novým správcem by bylo nutné  
      uzavřít dočasnou smlouvu se stávajícím či jiným správcem od 1.4.2012 do data 
      účinnosti nové smlouvy, vzešlé ze zadávacího řízení. 
 

           II. Využití některé z akciových společností založených m.č. Praha 10  
      VSP a komise ve svém usnesení ze dne 3.10.2011 doporučují Radě zvážit možnost, že  
       by správu Areálu vykonávala prostřednictvím obecně prospěšné společnosti zřízené  
       m.č. Praha 10  nebo prostřednictvím obchodních společností založených a plně  
       vlastněných m.č. Praha 10. V tomto případě by přicházel v úvahu druhý způsob, tj.  
       využít společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. nebo některou z dceřiných akciových 
       společností. Tento postup formou přímého uzavření smlouvy s některou z těchto  
       společností je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
 
       K této variantě se vyjádřil Ing. Vlk. Konstatoval, že společnost Praha 10 – Majetková  
       a.s. je připraveny převzít správu Areálu. 

 
            Přítomní členové VSPse přiklánějí k variantě využití některé z akciových  

            společností založených m.č. Praha 10 ( Praha 10 – majetková a.s.)  
             

      Hlasování přítomni 4 členové VSP: 
            Pro: 4                              Proti: 0                     Zdržel se 0 
            VSP doporučuje ZMČ variantu č. II., tj. zajištění další správy a provozu Areálu volného  
            času Gutova prostřednictvím  společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.  
 
        4) Různé  
            K tomuto bodu nebyly dány žádné podněty k projednání. 



 
 
 
Zapsala: Pavla Čejková, tajemnice VSP 
 
Zápis ověřil: Ing. Michal Neubauer, člen VSP 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Vozobule 
            předseda výboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


