
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum: 26.2.2015 
 
Účast:  dle prezenční listiny. Komise usnášeníschopná přítomno  9 členů z 9 členů – 100 %. 
  
Hosté:  Mgr. Václav Švenda - místostarosta 
 
Koordinátor: Stanislava Walenková 
 
Program: 

1. Pravidla pro rozdělování dotací pro rok 2015. 
2. Přehled žádostí podaných v jednotlivých oblastech. 
3. Příští zasedání  
4. Diskuze – různé 

 
Průběh jednání: 
 
ad 1) Pan Chrastina informoval komisi o přidělování dotací v předchozích letech a jaká byla pravidla 
podle kterých se dotace na činnost rozdělovaly. 
 
Komise doporučuje, aby dotace na činnost sportovních organizací byly rozděleny na základě počtu 
sportující mládeže v oddíle. Dále by zohlednila výkonnostní stupeň na kterém se mládež pohybuje:  
člen 1 bod, krajská soutěž – 2 body, republiková soutěž – 3 body, reprezentanti – 4 body. 
Pro hlasovala celá komise 
Další kritéria připravit na rok 2016. 
       
ad 2) a) oblast vrcholového a výkonnostního sportu – vyškrtnuty žádosti Jana Černého a 
Plaveckého oddílu. Dále komise doporučuje do této oblasti přesunout žádost hokejového klubu HC 
Příbram a s touto žádostí přesunout i částku 1,3 milionu korun z oblasti činnosti sportovních 
organizací do oblasti vrcholového a výkonnostního sportu. 
Pro hlasovala celá komise 

 
         b) rozvoj a údržba sportovišť – vyškrtnuty žádosti Auto klub Příbram v AČR, SK SPARTAK 
Příbram, Bc. Šedivý Tomáš, TJ AMASONA Příbram. Komise navrhuje aby 200 000,- z této oblasti se 
přesunulo do oblasti činnosti sportovních organizací. 
Pro hlasovala celá komise 
     
          c) jednorázové sportovní akce – komise doporučuje přesunutí 200 000,- z této oblasti do 
oblasti činnosti sportovních organizací. 
Pro hlasoval: Strejc, Větrovský, Leišová, Hušek, Erben, Holý 
 
ad 3)  Příští komise se bude konat 5.3. 2015 od 15.00 na Zámečku 
 
 
Závěr:  
Komise doporučuje radě města, aby dotace na činnost sportovních organizací byly rozděleny na 
základě počtu mládeže v oddílech a jejich výkonnostní úrovně (člen, kraj, republika, reprezentace). 
 
Komise doporučuje přesunutí peněz v oblastech. 1,3 milionu korun z činnosti sportovních organizací 
do vrcholového a výkonnostního sportu. 200 000,- z rozvoje a údržby sportovišť do činnosti 
sportovních organizací a 200 000,- z jednorázových akcí do činnosti sportovních organizací.  
 
Komise doporučuje přesunutí žádosti hokejového klubu HC Příbram z činnosti sportovních organizací 
do vrcholového a výkonnostního sportu. 
 
Komise doporučuje vyškrtnutí žádostí (viz. průběh jednání bod 2 a), b), c)  ) 
 
Datum: 26.2.2015 
Zapsal: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 

 


