
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
 
Datum: 4.12.2017 
 
Účast:dle prezenční listiny. Komise je usnášeníschopná, přítomno 7 členů z 11 členů  
 
Omluveni:      Bc. Radek Eliáš, Svatopluk Chrastina, Daniel Rosenbaum, Karel Tecl 
  
Hosté:     Ing. Václav Dvořák  
 
Koordinátor:  Dagmar  Janoušková 
 
Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Žádost o dotaci SK Spartak Příbram, spolek – Sportovní činnost mládeže – podzim a zima 2017 

3. Žádost o dotaci SK Spartak Příbram – Nákup traktoru – sekačky 

4. Žádost o dotaci – Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu 

5. Plavecký klub Příbram, z. s. – žádost o zařazení žádostí o programové dotace do dotačního řízení pro rok 

2018 

Průběh jednání: 
 
Ad 1) schválení programu:  
              KMTS schvaluje program dnešního jednání   - hlasováno pro: 7 
                                                                                                        proti: 0 
                                                                                                 zdržel se: 0 
 
Ad 2) Komise nedoporučuje ZM schválit individuální dotaci subjektu SK Spartak, spolek, na projekt „Sportovní činnost 
mládeže  - podzim a zima 2017“ z důvodu, že subjekt získal na stejný účel v roce 2017 dotace v celkové výši 
596.553,00 Kč (v programu Činnost sportovních organizací částku 216.553,00 Kč a v rámci individuálních dotací 
částku 380.000,00 Kč).  
 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Ad 3) Komise nedoporučuje ZM schválit individuální dotaci subjektu SK Spartak, spolek. SK Spartak, spolek, na 
projekt „Nákup traktoru – sekačky“ z důvodu, že Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 1/2016 nepovolují nákup dlouhodobého majetku. 
 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Ad 4) Komise nedoporučuje RM schválit žádost o individuální dotaci Nadačnímu fondu pro rozvoj mládežnického 
sportu na projekt „Příbram Cup 2017“ z důvodu podání žádosti o dotaci s téměř půlročním odstupem od konání akce. 
Je zřejmé, že organizátoři byli schopni akci financovat z jiných zdrojů. 
 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
AD5) Plavecký klub Příbram, z.s., podal žádosti do programů Činnost sportovních organizací a Jednorázové sportovní 
akce dne 30.11.2017 v 15:20 hodin. Uzávěrka žádostí byla dne 30.11.2017 v 15:00 hodin. Vzhledem k pozdnímu 
podání by žádosti měly být vyřazeny z dotačního řízení pro rok 2018. Předsedkyně klubu informovala o této 
skutečnosti členy komise. Komise vyzvala Plavecký klub Příbram, z. s., aby požádal ZM o prominutí a zařazení do 
dotačního řízení pro rok 2018. 
 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:1 (Bc. Zdeňka Nová) 
 
 
 
Datum: 04.12.2017 
Zapsala: Dagmar Janoušková 
koordinátorka komise 
 
Souhlasí: Mgr. Josef Strejc  
předseda komise 


