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

Datum: 25.06.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr.
Renáta Vesecká (pozdější příchod); Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA; Petr
Janota; Jan Hadraba

Omluveni: Bc. Radek Eliáš; Mgr. Milan Vančát
Nepřítomen, neomluven: Jakub Hušek

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Přijetí zástupce spolku PŘÍBRAM BOBCATS z.s.
3. Nominace sportovců pro přijetí vedením města
4. Projednání individuální dotace TK ROJA Příbram
5. Schválení znění dotačních programů pro rok 2020
6. Závěr

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

Předseda KMTS přednesl program jednání, přidal na něj dva body 1) a 4)
Schválení programu – hlasováno pro: 9

proti: 0
zdržel se: 0

ad2) Předseda KMTS uvádí zástupce spolku PŘÍBRAM BOBCATS paní předává jí
slovo. Zástupce spolku představuje spolek jako takový, jeho činnost, týmy, jednotlivé soutěže a úspěchy
v těchto soutěžích. Informuje o propagaci města. Diskuse o stavu hřiště na Fialce.

Předseda informuje zástupce spolku o nastavení dotačního programu pro rok 2020, o
podmínkách pro možnost žádat ve vrcholu, o postupovosti soutěží a o snaze podpory všeobecného
sportu a sportu pro všechny včetně soutěží. Dále informuje o zadání zpracování strategického
dokumentu „Plán rozvoje sportu pro město Příbram do roku 2030“ a o jeho významu pro nastavení
dotačních programů pro další období.

ad3) Nominace klubem Pankration Gym, Renátou Veseckou –
Diskuse o nastavení podmínek a způsobu přijetí na radnici. Zodpovědné za nominace

sportovců/týmů budou kluby. Koncepci sestaví Renáta Vesecká ve spolupráci s koordinátorem a
sekretariátem starosty (konkrétně Lucií Smolkovou).

ad4) Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) informuje KMTS o žádosti o individuální dotaci
spolku TK ROJA Příbram. Jedná se o žádost o dotaci na tři akce ze sedmi, které jsou v rámci celoroční
činnosti klubu pořádány. Na tyto akce bylo již spolkem žádáno v programových dotací Jednorázové
akce pro rok 2019 a v dotačním řízením byla spolku schválena dotace ve výši 8.000,00 Kč. V nové
žádosti spolek uvádí, že obdržená dotace není pro uspořádání akcí dostačující. Z tohoto důvodu žádají
o individuální dotaci.



 Návrh předsedy KMTS – KMTS již žádost o dotaci na stejný účel projednala v rámci dotačního 
řízení programových dotací a nechce toto rozhodnutí revidovat. Navrhuje radě města neschválit 
přidělení dotace. Hlasováno o návrhu předsedy pro: 10 

                proti: 0 

         zdržel se: 0 

 

 

ad5) Dotační programy Činnost sportovních organizací 2020 a Vrcholový sport 2020 – diskuse o 

nastavení výpočtu v činnosti, koeficienty, možnosti přidání dalšího typu soutěže – divize=regionální 
soutěž. Návrh nastavení výpočtu dle přílohy. Diskuse o jednokolových soutěžích (jejich postupovosti, 
srovnání celorepublikových a krajských soutěží). Diskuse o podpoře ledu u hokejistů a bruslařů a o 
podpoře Regionálního sportovního centra (SZM Příbram). 
 Návrh na schválení programu Činnost sportovních organizací 2020 ve znění viz příloha 

  hlasováno pro: 10 

      proti: 0 

          zdržel se: 0 

 

 Návrh na schválení programu Vrchol 2020 ve znění viz příloha 

  hlasováno pro: 10 

      proti: 0 

          zdržel se: 0 

 

Předseda KMTS navrhuje, aby rada města podpořila Regionální sportovní centrum (zimní stadion) 

částkou 2.000.000,00 Kč. Hlasováno pro: 10 

           proti: 0 

    zdržel se: 0 

 

 

ad6) Jan Hadraba informuje KMTS o nabídce společnosti Vltava Media Labe na uspořádání 
vyhlášení sportovce regionu Příbram. Společnost by uspořádala na vlastní náklady gala večer 
vyhlašování sportovců pro celý region Příbram - diskuse o nabídce nebo o možnosti uspořádat gala 
večer na vlastní náklady.  
 Návrh předsedy KMTS – navrhuje schůzku vedoucího oddělení Odboru školství, kultury a 

sportu Bc. Vlastimila Ševra a zástupců KMTS, aby projednali nabídku na uspořádání gala večera – 

hlasováno pro: 9 (A. Schejbal již nebyl přítomen hlasování – KMTS je usnášeníschopná) 
proti: 0 

zdržel se:0 

 

 

Datum: 25.06.2019 

Zapsala: Markéta Benešová 

Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS 

 

Přílohy: prezenční listina 

 návrh dotačního programu Činnost sportovních organizací 2020 

 návrh dotačního programu Vrcholový sport 2020 


