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

 

Datum: 26.11.2019 

 

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

Renáta Vesecká; Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec MBA; Jan Hadraba (pozdější 

příchod) 

 Omluveni: Mgr. Milan Vančát; Bc. Radek Eliáš; Petr Janota 

 

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková; Svatopluk Chrastina 

 

Koordinátor: Markéta Benešová 

 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Žádost o individuální dotaci SK TRI klub Příbram 

3) Strategický dokument „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“ 

4) Akční plán 2020-2021 

5) Závěr - různé 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 8 z 11 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. Informuje členy KMTS o jednání rady města dne 25.11.2019. Na základě usnesení 

R.usn.č.1122/2019 rada odvolala z komise Mgr. Milan Vančát a na základě usnesení 

R.usn.č.1123/2019 rada stanovila počet členů v KMTS na 11. Paní místostarostka doplňuje podmínku 

pro odvolání člena komise z důvodu neúčasti.  

Předseda KMTS přednesl program jednání.  

Schválení programu – hlasováno pro: 8 

              proti: 0 

              zdržel se: 0 

 

ad2) OŠKS informuje o podané žádosti na individuální dotaci spolku SK TRI klub Příbram. Spolek 

žádá o dotaci ve výši 145.000,00 Kč na projekt „Triatlon Příbram, Klasik duatlon – uzávěrka komunikace, 

práva TV přenos“. Tyto akce byly podpořeny v rámci programových dotací v oblasti Jednorázové 

sportovní akce 2019. Smlouvu z programových dotací, která byla připravena k podpisu začátkem 

května, podepsal žadatel 11.11.2019. Spolek žádá o dotaci na úhradu nákladů za uzavírku silnic a 

výrobu televizního spotu pro ČT4 sport. V programové dotaci žadatel uplatnil jiné náklady, než na které 

žádá v dotaci individuální. OŠKS dále informuje, že SK TRI klub zažádal pro rok 2018 i 2019 o 

programovou dotaci v oblasti Zahraniční vztahů na tytéž akce, ale protože nepřijeli zástupci 

partnerských měst, a tím nesplnili podmínku projektu a dotačního programu, dotace v roce 2018 vrátil 

a v roce 2019 nevyčerpal. Členové komise diskutují o pravidlech a podmínce, že pokud byl projekt již 

podpořen v programové dotaci, neměl by být podpořen i individuální dotací. 

Subjekt požádal na stejný projekt v programových dotacích v oblasti zahraničí i Jednorázových 

sportovních akcí. V rámci projektu došlo k nečekanému navýšení nákladů. Za podmínky, že dotace 

v oblasti zahraničí nebude vyčerpána, KMTS doporučuje RM předat ZM žádost  o dotaci k projednání 

s kladným stanoviskem ke schválení, a to maximálně do výše nevyčerpané dotace, tj. 150.000,00 Kč. 

 

Doporučení přidělení dotace – hlasováno pro: 7 

                                         proti: 0 

                                   zdržel se: 2 

 

ad3) Předseda diskutuje se členy komise o strategickém dokumentu „Plán rozvoje sportu města 

Příbram do roku 2030“. Dokument k prostudování zaslal předseda komisařům s předstihem. 

Návrh předsedy na hlasování: KMTS bere strategický dokument na vědomí a doporučuje RM 

dokument předat na jednání ZM s doporučujícím stanoviskem pro schválení: hlasováno pro: 9 

                                                        proti: 0 

                                                          zdržel se: 0 



ad4)  Předseda informuje o způsobu přípravy a schvalování akčního plánu. Akční plán se bude 

zpracovávat maximálně na dva roky dopředu. Informuje o prioritách, které jsou navrženy v akčním plánu 

2020 – 2021 a s členy komise jednotlivé aktivity prochází. 

 KMTS navrhuje RM v Akčním plánu 2020 – 2021 následující změny 

1) Priorita 1.2 Vzdělání ve sportu, Aktivita 1 Finanční podpora vzdělávání dobrovolníků -

snížení „Odhadu finanční náročnosti“ ze stávajících 700.000,00 Kč na 50.000,00 Kč – půjde 

o jedno/dvě školní, R. Vesecká školení sama povede. 

2) Priorita 1.2 Vzdělání ve sportu, Aktivita Uskutečnění přednášky na téma zdravotní 

prospěšnosti sportu – vyjmout 

3) Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura, Aktivita 1 Vyřešení majetkoprávních vztahů – na této 

aktivitě se již pracuje, změna termínu dokončení ze stávajícího 6/2020 na 6/2021 

4) Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura, Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu, Aktivita 2 

Zpracování projektové dokumentace a podání žádostí o dotaci z prostředků MŠMT/SČK – 

změna termínu dokončení ze stávajícího 08/2020 na 08/2021 

5) Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura, Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu, Aktivita 3 

Realizace atletického stadionu – vyjmout 

6) Priorita 2.1. Sportovní infrastruktura, Aktivita 1 Revitalizace dvou sportovních hřišť za rok – 

paní místostarostka doplňuje informaci, že se pracuje na konceptu, kdy a které plácky a 

hřiště se otevřou. Seznam bude zpracován po schválení plánu rozvoje sportu. 

7) Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura, Aktivita 2 Realizace sportovního hřiště u DDM – 

vyjmout, paní místostarostka doplňuje informace. Hřiště je ve správě OU,PrŠ, ZŠ a MŠ 

Příbram IV, p.o. Paní ředitelka Mgr. Pavlína Caisová jedná se středočeským krajem, který 

přislíbil finanční prostředky na oplocení a v následujícím roce na vybudování hriště. 

8) Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura, Opatření 2.5 Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního 

sportovního areálu, Aktivita 1 podpora realizace projektu – snížení odhadu finanční 

náročnosti – návrh KMTS je zdarma nebo pouze malá finanční výpomoc 

9) Priorita 2.2 Motivace a informovanost, Opatření 2.9 Informovanost o sportovních spolcích 

na webu města a Opatření 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních zařízení 

– změna termín dokončení z 10/20 na 06/20 

10) Priorita 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků – znovu projednání podpory 

sportu. Paní místostarostka doplňuje možnost vzniku nového programu např. na podporu 

olympijských sportů apod. 

11) Priority 3.1. Finanční podpora činnosti sportovních spolků, 4.1 Vrcholový sport a 4.2 

Sportovní akce – spojit do jedné  

12) Vytvoření nové aktivity místo Aktivity 3 Realizace atletického stadionu – Realizace 

multifunkční haly 

 

ad5) Paní místostarostka a Renáta Vesecká informují členy komise o sportovním workshopu 

k financování sportu, který se konal 19.11.2019 – chystá se digitalizace a propojení systémů, připravuje 

se zákon na podporu dospělých a profesionálních sportovců, investiční program „Kabina“, výstavba 

sportovišť – projekty na výstavbu sportovišť se budou zadávat např. na ČVUT. 

 Paní místostarostka informuje o schůzce s radním Draxlerem. Radního seznámili s politikou 

města, informovali o plánu rozvoje sportu, zpracované pasportizaci sportovišť, o projektu „Trenéři do 

škol“, sportovci regionu (ve spolupráci s ČUSem a Vltava Media Labe) atd. 

 

 

Datum: 10.12.2019 

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

 

 

Přílohy: prezenční listina 

 

 


