
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum:           9.3.2016 
 
Účast:           dle prezenční listiny. Komise je usnášeníschopná, přítomno 7  členů z 9 členů  
 
Omluveni:      Lucie Leišová a Jakub Hušek 
  
Hosté:            Ing. Lea Enenkelová, Ing. Václav Dvořák 
 
Koordinátor:   Stanislava Walenková 
 
Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Dotační řízení pro rok 2016 – individuální dotace 

3. Sokol Příbram - změna účelu dotace 

4. Pravidla  

5. Diskuze – různé 

Průběh jednání: 
 
ad 1) schválení programu:  
              KMTS schvaluje program dnešního jednání   - hlasováno pro: 7 
                                                                                                        proti: 0 
                                                                                                 zdržel se: 0 
 
ad 2) Komise doporučuje nepodpořit individuální žádost SK SPARTAK Příbram. Spartak žádá na to samé jako 
v předchozím kole (v činnosti). 
                         - hlasováno pro: 4 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 3 
 
         Komise doporučuje podpořit TTC Příbram (stolní tenis) částkou 80 000,- Kč. Dotace je směřována na činnost 
mládeže. 
                        - hlasováno pro: 4 
                                           proti: 2 
                                    zdržel se: 1 
                
          Komise doporučuje podpořit TJ Spartak Příbram (házená), v účasti na dvouch turnajích (žáků), a to částkou 
5 000,- Kč na každý turnaj. Celkem tedy 10 000,- Kč. 
                       - hlasováno pro: 4 
                                          proti: 0 
                                  zdržel se: 3 
 

         Komise doporučuje podpořit ŠSK při 3.ZŠ Příbram (dívčí basketbal) částkou 60 000,- Kč. Dotace bude použita 
na činnost mládeže. 
                        - hlasováno pro: 7 
                                          proti: 0 
                                   zdržel se: 0 
 
         Komise doporučuje podpořit Pankration gym částkou 44 000,- Kč. Dotace je směřována na činnost mládeže. 
                           - hlasováno pro: 7 
                                             proti: 0 
                                      zdržel se: 0 
 
        Komise doporučuje podpořit Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu částkou 20 000,- Kč. Turnaj je určen 
pro kategorii mladších žáků a slibuje kvalitní sportovní podívanou, do turnaje jsou přihlášeny celky jako Sparta Praha, 
Slavia Praha, Viktoria Plzeň, 1.FK Příbram, Baník Ostrava, Zlín a další. 
                           - hlasováno pro: 7 
                                             proti: 0 
                                      zdržel se: 0 



ad 3) Sokol Příbram - změna účelu dotace – viz samostatná příloha.  

ad 4) Komise doporučuje zachovat program rozvoj a údržba sportovišť. Změny v pravidlech jsou v příloze. 
 
ad 5) Diskuze – různé  
viz samostatná příloha 
 
              
Příští komise se bude konat ve středu 20.4.2016 od 16:30 h na Zámečku.  
 
 
Datum: 13.3.2016 
Zapsal: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 
 
 
Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu. 
 


