
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS) 

 

Datum: 07.05.2019 

 

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová (pozdější příchod); Miroslav 

Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Petr Janota; Bc. Radek Eliáš; 

Jan Hadraba 

 Omluveni: Jakub Hušek; Karel Makovec MBA; Mgr. Milan Vančát 

 

Hosté: Mgr. Jan Konvalinka; Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Lea Enenkelová; Svatopluk Chrastina 

 

Koordinátor: Markéta Benešová 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Individuální dotace žadatele Autosport Klub Rally Příbram v AČR na projekt 40. Rally Příbram 

3. Odsouhlasení Smlouvy o dílo s ČUS (pasportizace sportovních zařízení města Příbram) 

4. Nominace sportovců k přijetí vedením města 

5. Nastavení kritérií výběrového řízení na zpracovatele strategického dokumentu „Koncepce sportu“  

6. Nastavení programů dotačního řízení pro rok 2020 

7. Připomínky k dotační smlouvě – specifikace nákladů ve smlouvě 

8. Závěr 

 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 9 z 13 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda KMTS přednesl program jednání. Přidal na jednání bod „Nominace sportovců k přijetí 

vedením města“. 

Schválení programu – hlasováno pro: 9 

              proti: 0 

              zdržel se: 0 

 

 

ad2) KMTS projednávala žádost o individuální dotaci na projekt 40. ročník Rally Příbram. Diskutovala 

o tom, zda se jedná o sportovní akci jako takovou, kolik dětí tato akce přivede ke sportu a jakým 

způsobem by měla být akce finančně podporována. Komise se shodla na tom, že se jedná o významnou 

tradiční akci, která se stala nedílnou součástí kulturního dění ve městě a zároveň jeho výbornou 

propagací. Nejedná se ale o sportovní akci s podporou sportu pro všechny především pro děti a mládež, 

což by měl být základní cíl podpory sportu v Příbrami. Proto komise z hlediska podpory sportu 

nesouhlasí s dotací. 

 Návrh předsedy na hlasování: KMTS nedoporučuje radě města schválit poskytnutí individuální 

dotace z balíku individuálních dotací - hlasováno pro: 9 

        proti: 0 

        zdržel se: 1 

 

 

ad3) Předseda KMTS přednesl návrh na doporučení radě města schválit uzavření smlouvy o dílo 

s Českou unií sportu. Účelem smlouvy bude zveřejnit podrobné informace o sportovních zařízeních 

města Příbram (dále jen „pasportizace“). Pasportizace bude obsahovat zejména: název zařízení, areálu, 

sportoviště apod.; informace o objektu (např. vlastník, provozovatel, kontakt na provozovatele popř. jeho 

webové stránky); adresu (ta bude v náhledu google maps); typ objektu; listy vlastnictví; čísla pozemků; 

sportovní využití objektu (tzn. pro jaké sporty je objekt/sportoviště vhodné – např. fotbalové hřiště, 

tenisové kurty, florbal, basketbal apod.); fotografická dokumentace objektů/sportovišť s možností 

náhledu i plného zobrazení sportovních objektů, hřišť popř. společenských místností, kabin, sálů apod. 

Tato pasportizace má přímou souvislost a bude sloužit jako podklad pro vytvoření strategického 



dokumentu PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM 2030. Termín realizace projektu je od 

01.05.2019 do 30.06.2019. 

KMTS se shodla na tom, že v rámci tohoto projektu bude chtít oslovit i školy a školská zařízení  

Návrh předsedy na hlasování: KMTS doporučuje radě města uzavřít smlouvu o dílo s ČUS s účelem 

smlouvy „pasportizace sportovišť“ – hlasováno pro: 9 

                                                                           proti: 0 

                                                   zdržel se: 1  

 

 

ad4)  Předseda KMTS navrhl, aby na jednání KMTS byli nominováni úspěšní sportovci k přijetí 

vedením města. Půjde o sportovce, kteří se umístili na 1. místě v celorepublikové a vyšší soutěži. 

Komise diskutovala o tom, jakým způsobem se budou sportovci nominovat pro přijetí vedením města. 

Shodla se na tom, že tato odpovědnost bude na jednotlivých sportovních klubech. V případě, že se 

jejich sportovec/sportovci umístí na 1. místě v celorepublikové nebo vyšší soutěž, bude o tom klub 

informovat předsedu komise. 

V rámci tohoto jednání nebyli nominování žádní sportovci k přijetí vedením města. 

 

 

ad5) Vedoucí odboru školství, kultury a sportu (dále jen „OŠKS“) představila pracovní verzi zadání 

pro výběrové řízení na zhotovitele strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 

2030“. 

Tato osnova vznikla ve spolupráci předsedy KMTS a OŠKS a má sloužit jako podklad pro zadání 

zpracování strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“ zhotoviteli. Dále 

vedoucí OŠKS informovala komisi o směrnici, která umožňuje oslovit zhotovitele tohoto dokumentu na 

přímo. Pracovní skupina, která pracovala na přípravě podkladů pro dokument „Koncepce sportu“ 

oslovila několik firem/agentur/zhotovitelů napříč soukromou i veřejnou sférou. Firma Lokal Sport, je 

jednou ze dvou společností, která nabídku zaslala. Tato firma se díky referencím, zkušenostmi s tvorbou 

strategických dokumentů v oblasti sportu, spoluprací s FTVS UK Praha, obsahovou stránkou plánu (dle 

nabídky) a kvalitou zpracování jeví jako vhodný zhotovitel pro vytvoření strategického dokumentu pro 

město Příbram. 

Návrh předsedy na hlasování: KMTS doporučuje zadat zpracování strategického dokumentu firmě Lokal 

Sport, a to na základě směrnice č. 2/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, článek 

VII. bod 6 rozhoduje starosta města o výjimkách při zadávání zakázek malého rozsahu II. kategorie (tj. 

zakázky v rozmezí hodnoty 50.000 – 500 tisíc Kč) formou přímého zadání: hlasováno: pro: 10 

                                                                                                                                        proti: 0 

                                                                                                                                        zdržel se: 0  

Komise diskutovala o nastavení kritérií zadání. Z důvodu přehlednosti bylo domluveno, že komisaři 

zašlou předsedovi komise případně garantovi do 7 dnů ode dne konání jednání návrhy/doplnění osnovy, 

tak aby OŠKS ve spolupráci s předsedou KMTS mohl zpracovat zadání pro zhotovitele.  

Odbor by měl zkontaktovat Lokal Sport a začít s ním jednat ohledně možného zpracovaní strategického 

dokumentu na základě podkladů od komisařů a dále by odbor měl zástupce společnosti Lokal Sport 

pozvat na další jednání komise. 

 

 

ad6) Předseda informoval o nastavení dotačních programů pro dotační řízení 2020. Navrhl ponechat 

jejich stávající rozdělení, a to z toho důvodu, že nejzazší termín schválení programů je v září a vzhledem 

k zadávání zpracování strategického dokumentu a jeho možného využití k úpravě dotačních programů, 

k přípravě „Konference sportu“ a vzhledem k termínu, není možné dotační programy upravit. V rámci 

programu Činnost sportovních organizací navrhl předseda KMTS nový výpočet pro přidělení dotace a 

vysvětlil různé nastavení koeficientů.  

Dále komise specifikovala pojmy: „soutěžící děti“ – jedná se o děti, které hrají/soutěží minimálně 

v okresní soutěži či jejím ekvivalentu. 

                                                 „celorepubliková soutěž“ – je brána jako celorepubliková pokud není 

jediná 

Návrh na kontrolu tréninků si komise ponechává jako otevřený do budoucna. 



Předseda komise navrhl v diskuzi k dalšímu projednání, aby byl okruh žadatelů v programu Vrcholový 

sport určen taxativně, aby nevznikaly pochybnosti o zařazení do programu. 

 

ad7) Vedoucí OŠKS reagovala na připomínky členů sportovní komise a radních k Pravidlům pro 

poskytování dotací a k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, která je dána zákonem. Jednalo se 

především o nastavení uznatelných nákladů tzv. specifikací ve smlouvě a případných textových úprav 

programů. 

 

 

Datum: 15.05.2019 

Zapsal: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS a Markéta Benešová 

 

Přílohy: prezenční listina 


