
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum: 14.5.2015 
 
Účast:  dle prezenční listiny. Komise usnášeníschopná, přítomno 6 členů z 9 členů  
 
Omluveni: Petr Větrovský, Lucie Leišová a Jakub Hušek 
  
Hosté:   
 
Koordinátor: Stanislava Walenková 
 
Program: 

1. Nové tematické zadání na rok 2016 
2. Žádost 1.FK Příbram, o.s. o navýšení finanční podpory pro rok 2015 ve výši 15.000,- 

Kč na jednorázovou sportovní akci 
3. Žádost Golf clubu Příbram o bezplatné zapůjčení chemického WC do prostoru 

cvičného odpaliště 
4. Příští zasedání  
5. Podpora školního sportu 
6. Obnova příbramských sportovišť určených pro širokou veřejnost 

 
Průběh jednání: 
 
ad 1) Pro přidělení dotací na činnost sportovních organizací v roce 2016 bude zohledněna výše 
vybraných příspěvků. Minimální hodnota příspěvku, kterou bude brát komise na zřetel, je 800 Kč na 
rok za jednoho člena sportovního oddílu. Bude-li  v klubu dítě ze sociálně slabších poměrů, bude 
k tomu takto přistoupeno a příspěvky nebudou požadovány. Za tyto údaje se zaručí klub.  
   Druhým kritériem bude počet sportující mládeže v klubu v roce 2016. 
   Jako třetí kritérium komise doporučuje zohlednit výši soutěže, kterou oddílová mládež hraje.  
       
ad 2) Komise nedoporučuje navýšit finanční podporu 1.FK Příbram, o.s.  Hlasování: PRO nikdo, 
PROTI Eliáš, Holý, Erben a Tecl, ZDRŽEL SE Chrastina, Strejc 
 
ad 3) Komise jednohlasně souhlasí se zapůjčením chemického WC Golf clubu.  
 
ad 4) Příští komise se bude konat 11.6.2015 od 16:30 h na Zámečku. 
 
ad 5) Komise doporučuje podpořit školní sport. Navrhuje obnovit turnaj školních družstev v sálové 
kopané – O pohár starosty. Tento turnaj byl zrušen zastupitelstvem města na návrh pana Kareše. 
Turnaje se účastnily všechny příbramské školy, zapojeny jsou i dívky. Ceny pro všechny školy stejné. 
Město by mělo podpořit i další podobné projekty, do kterých se zapojují neregistrované školní děti. 
 
ad 6)  Probíhala diskuze nad sportovními areály v Příbrami. Komise se shodla, že v Příbrami chybí 
atletický stadion, který by mohla využívat jak široká veřejnost, tak i sportovní kluby. Atletika je základ 
všech sportovních odvětví. Tento stadion by mohl vyrůst u železniční trati za ZŠ Školní na pozemcích 
BANÍKU, kde v minulosti atletický ovál byl.  Bylo zmíněno, že Příbram je snad jediné z velkých měst, 
které tento atletický areál nemá. Příbram by si mohla vzít příklad z měst jako je Jičín, Písek, Svitavy, 
Kolín a mnoho dalších. Druhým areálem, do kterého by se mělo investovat, je areál Nového rybníka, 
který má velký potenciál pro rozvoj sportovních aktivit příbramských občanů. Je obrovská škoda, že 
tento potenciál zatím nebyl využit. Oba zanedbané areály jsou velkým dluhem předchozích zastupitelů 
příbramským občanům. 
 
 
Závěr:  
Komise doporučuje radě města zapůjčit chemické WC Golf clubu. 
Komise doporučuje radě města nenavýšit finanční podporu jednorázové akce 1.FK Příbram, o.s. 
Komise doporučuje radě města zohlednit při rozdělování dotací na činnost sportovních organizací i 
vybrané příspěvky od členů oddílů. 
Komise doporučuje radě města obnovit školní turnaj O pohár starosty. 
Komise doporučuje radě města zahájit jednání s BANÍKEM Příbram o prodeji pozemků bývalého 
atletického stadionu za ZŠ Školní. 
Komise doporučuje radě města zahájit modernizaci zanedbaného areálu Nového rybníka. 
 
 



Datum: 14.5.2015 
Zapsal: Mgr. Josef Strejc, v.r. 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Mgr. Josef Strejc, v.r. 
Podpis: 

 


