
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum:           21.6.2017 
 
Účast:           dle prezenční listiny. Komise je usnášeníschopná, přítomno 6  členů z 10 členů  
 
Omluveni:      Jakub Hušek, Petr Větrovský, Ing. Jiří Holý, Karel Tecl  
  
Hosté:            Ing. Lea Enenkeová, Michaela Rom, Ing. Václav Dvořák 
 
Koordinátor:   Dagmar Janoušková 
 
Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Jako host přijata – Michaela Rom 

3. Dotační řízení pro rok 2018  

4. Individuální dotace 

5. Diskuze – různé 

Průběh jednání: 
 
ad 1) schválení programu:  
              KMTS schvaluje program dnešního jednání   - hlasováno pro: 6 
                                                                                                        proti: 0 
                                                                                                 zdržel se: 0 
 
ad 2) Jako host se komise bude účastnit Michaela Rom. 
                         - hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Komise se rozhodla nevyjadřovat se k programu, vrcholový a výkonnostní sport. 
                         - hlasováno pro: 5 
                                           proti: 1 
                                    zdržel se: 0 
 
Program činnost sportovních organizací. Změnit bodovací systém, vyškrtnout 5 bodů ( za reprezentanta ČR). 
Komise doporučuje schválit program v této podobě.  
                         - hlasováno pro: 5 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 1 
 
 Program jednorázové sportovní akce. Komise doporučuje schválit ve stejné podobě jako v loňském roce. 
                         - hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
Nový program reprezentant ČR. Komise navrhuje na tento program přidělit částku 150 000,-,vzhledem 
k očekávanému většímu počtu žadatelů. Žadatel musí reprezentovat příbramský klub a mít trvalé bydliště ORP 
Příbram. Žadatel musí být narozen po 1.1.1995 (23 let). 
Komise doporučuje schválit program v této podobě. 
                         - hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 5) Komise doporučuje udělit individuální dotaci, 20 000.- , šachovému klubu. 
                         - hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 



Komise nesouhlasí s udělením individuální dotace SK SPARTAK Příbram, protože žadatel uvedl stejný účel, jako 
v programu činnost sportovních organizací. To znamená, že dostal finanční podporu podruhé na to samé. Vzhledem 
k ostatním oddílům to není korektní. Komise doporučuje toto ošetřit v pravidlech, aby se to nemohlo opakovat. 
                         - hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
Datum: 23.6.2017 
Zapsal: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 
 
Předseda komise: Mgr. Josef Strejc 
Podpis: 


