
Zápis zjednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Datum: 10.01.2018

Účast:dle prezenční listiny. Komise je usnášeníschopná, přítomno 11 členů z 12 členů

Omluveni: Petr Erben

Hosté: Ing. Jindřich Vařeka, Mgr. Václav Švenda

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Program:

1. Schválení programu jednání

2. Žádost—o zařazení do dotačního řízení pro rok 2018 (program Jednorázové sportovní akce)

3. Dotační řízení pro rok 2017 — Činnost sportovních organizací

4. Dotační řízení pro rok 2017 — Jednorázové sportovní akce

5. Dotační řízení pro rok 2017 — Vrcholový a výkonnostní sport

6. Dotační řízení pro rok 2018 - Reprezentant

Ad1 KMTS schvaluje program dnešního jednání.

pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Ad2 Komise bere na vědomí žádost_(program Jednorázové sportovní akce) o prominutí pozdního

dodání tištěné fonny žádosti ' i do dotačního řízení pro rok 2018. Elektronicky byla žádost podána včas,

tištěnou formu žádosti podalWaž 04.12.2017, tj. čtyři dny po uzávěrce. Komise hlasovala o vyhovění

žádosti p. Machuty:

pro: 11, proti: 0, zdržeí se: O

Ad3 Komise doporučuje schválit dle tabulky v příloze*. Die dotačního programu se alokované finanční prostředky

rozdělí dle schváleného vzorce, který zohledňuje počty dětí v klubu a jejich účast v krajských a republikových

soutěžích. Žadateli nemůže být přidělena dotace vyšší. než o kterou požádal. V případě, že částka. která by žadateli

náležela výpočtem, je vyšší než částka, o kterou požádal, bude tento rozdíl dle stejného vzorce rozpočítán mezi

ostatní žadatele.

Komise projednala předložené žádosti a rozhodla se oproti údajům v žádosti SK Spartak Příbram, z.s., upravit počty

dětí a mládeže uváděné tímto subjektem v krajské a republikové soutěži. Dle názoru komise se SK Spartak Příbram,

zs., republikové soutěže neúčastní, body za účast v ní mu tedy nepřísluší.

a) Komise biasovaia () tom, že SK Spartak Příbram, zs., body za účast v repubiikové soutěži nepřisíus'í:

pro: 10, proti: 0, zdržei se: 1

b) Komise biasovaia o schváiení rozděieni finančních prostředků s tím, že SK Spartak Příbram, zs., bude

uváděn pouze v krajské soutěží:

pro: 10, proti: 0, zdržeí se: “i

Ad 4 Komise navrhuje schválení dotaci dle přiložené tabulky.

pro: 10, proti: 0, zdržeí se: 1

Ad5 Kemise nebude navrhovat rozdělení finančních prostředků v této dotační oblasti.

pro: 7, proti: ?, zdržeí se: 3

AdG Komise doporučuje schválit dotace dle tabulky a nevyčerpaně prostředky alokované v tomto programu převést

na prvek Individuální dotace.

Datum: 16.02.2018

Zapsala: Dagmar Janoušková

Souhlasí: Mgr. Josef Strejc

Pozn. Tabulka — varianta A


