
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum: 11.8.2015 
 
Účast:  dle prezenční listiny. Komise usnášeníschopná, přítomno 5 členů z 9 členů  
  
Hosté: Ing. Lea Enenkelová 
 
Koordinátor: Stanislava Walenková 
 
Program: 

1. nová tematická zadání na rok 2016 

2. žádosti o dotace z rezervy  

3. SK SPARTAK Příbram – host  Ing. Vladimír Králíček 

4. Diskuze – různé 

Průběh jednání: 
 
ad 1) Podrobně se probíralo nové tématické zadání jednorázových akcí a činností sportovních organizací. Komise 
navrhuje jednotný formulář pro všechny organizace (seznam mládeže) – tento dokument bude možno odevzdat do 
31.12.2015. 
Komise navrhuje následující finanční balíky pro jednotlivé oblasti: 

a) Vrcholový a výkonnostní sport: 10 000 000,- (i s HC Příbram) 
b) Činnost sportovních organizací:  3 000 000,- 
c) Rozvoj a údržba sportovišť:            500 000,- 
d) Jednorázové akce:                          800 000,-  (navýšení kvůli 800. výročí města Příbram)  

       
ad 2) Komise navrhuje udělit dotaci Dětskému domovu Husita (nezl. Jiří Kubát)  – 10 000,-, na uhrazení 
členských příspěvků v HC Příbram. 
                  Pro hlasovali všichni členové komise (Strejc, Erben, Chrastina, Tecl, Hušek) 
 
        Komise navrhuje udělit dotaci CK Příbram ve výši 50 000,- 
                 Pro hlasovali všichni členové komise (Strejc, Erben, Chrastina, Tecl), zdržel se Hušek 
CK Příbram si žádá o 150 000,-, což komise neakceptovala a dotaci snížila na 50 000,-. Komisi se nezdálo takové 
navýšení nákladů. Navíc finance z rezervy byly původně určeny na mládežnický sport a ne na profesionální cyklistiku.  

 
        Komise navrhuje neudělit dodatečnou dotaci Pankration Gym Příbram 
                 pro Strejc, Hušek, Chrastina, Erben, proti hlasoval Tecl 
Žádost je stejná nebo podobná jako ta původní, na kterou už organizace dotaci dostala. Opakovaná žádost nebyla 
akceptovaná. 
 
        Komise navrhuje neudělit dodatečnou dotaci Powerlifting klub Takis Příbram 
                Pro hlasovali všichni členové komise (Strejc, Erben, Chrastina, Tecl, Hušek) 
Žádost je stejná nebo podobná jako ta původní, na kterou už organizace dotaci dostala. Opakovaná žádost nebyla 
akceptovaná. 
 
        Komise navrhuje neudělit dodatečnou dotaci SK  SPARTAK Příbram 
                  Pro hlasovali všichni členové komise (Strejc, Erben, Chrastina, Tecl, Hušek) 
V žádosti je položka celkové mzdové náklady na správu areálu 528 000,-, na mzdy dle pravidel nelze poskytnout 
dotaci. Za druhé, Ing. Králíček ignoruje pozvánky na jednání komise, aby vysvětlil některé položky v žádostech. Za 
třetí, opakovaně žádá o to samé, co komise už jednou zamítla. Za čtvrté, na klíčovém dokumentu pro přidělování 
dotací (seznam mládeže) jsou i děti, které už několik let na SPARTAKU nehrají. Jedná se například o: Ondřej Otepka, 
Jan Potůček, Matěj Drmla, Jan Drmla a další. Ing. Králíčka jsem několikrát žádal o opravu tohoto dokumentu, i přes 
jeho slib jsem do dneška nic nedostal.  
 
ad 3)  Ing. Vladimír Králíček se nedostavil, bez omluvy. Ing. Králíček dostal pošesté pozvánku na jednání komise.  
 
Příští komise se bude konat 27.8.2015 od 16:30 h na Zámečku. 
 
Datum: 12.8.2015 
Zapsal: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 
Předseda komise: Mgr. Josef Strejc 


