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

Datum: 12.06.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Antonín
Schejbal; Karel Makovec, MBA; Petr Janota; Bc. Radek Eliáš; Jan Hadraba; Mgr. Milan Vančát

Omluveni: Mgr. Jitka Charyparová, Daniel Rosenbaum
Nepřítomen, neomluven: Jakub Hušek

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Lea Enenkelová; Mgr. Jan Slaba

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Jednání se zástupcem firmy Lokal Sport o zhotovení strategického dokumentu „Plán rozvoje

sportu města Příbram do roku 2030
3. Nominace sportovců pro přijetí vedením města
4. Projednání individuální dotace
5. Projednání individuální dotace SK SPARTAK
6. Schválení znění dotačních programů pro rok 2020
7. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 10 z 13 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

Předseda KMTS přednesl program jednání.
Schválení programu – hlasováno pro: 10

proti: 0
zdržel se: 0

Předseda KMTS navrhl hlasovat o přítomnosti hosta Mgr. Jana Slaby po celou dobu jednání
KMTS - hlasováno pro:10

proti: 0
zdržel se: 0

ad2) Předseda KMTS stručně představuje nabídku pana Mgr. Jakuba Popelky a jeho agentury Lokal
Sport.

Předseda předává slovo panu Popelkovi. Pan Popelka představuje sebe a agenturu Lokal
Sport. Svoje zkušenosti a praxi se zpracováním strategických dokumentů o rozvoji sportu v obcích.
Strategické dokumenty zpracovával např. pro města Kolín, Strakonice, Mělník.

Diskuse:
a) termíny plnění – termín do 31.10.2019 je reálný, smlouva bude s panem Popelkou bude

podepsána tak, aby její plnění začalo 15.07.2019. Upozornění na termín kontaktování škol,
dohodnuto, že budou kontaktovány v přípravném týdnu na konci srpna.

b) průběh šetření a oslovování klubů, škol a široké veřejnosti
c) výstup šetření – konkrétnost dokumentu, akční plány ke každoročnímu schválení,

každoročně se bude kontrolovat a schvalovat realizace strategického dokumentu
d) souvislost s dalšími strategickými dokumenty města
e) konkrétní projekty vzešlé ze strategického dokumentu lze přesouvat dle priorit a finančních

možností
f) zohlednění/začlenění pasportizace sportovišť již provedené pracovní skupinou a Okresním

sdružením ČUS – bude se z ní pro strategický dokument vycházet



Návrh předsedy na odsouhlasení rozsahu zpracování, termínu a částky za vytvoření
strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 – hlasováno pro: 10

proti: 0
zdržel se: 0

ad3) V rámci tohoto jednání nebyli nominování žádní sportovci k přijetí vedením města.

ad4) Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) informuje žádosti o individuální dotaci
žadatele Jedná se o žádost na podporu který hraje racketlon
což je sport skládající se ze čtyř raketových sportů – stolní tenis, badminton, squash a tenis. V rámci
své kategorie U16 je nejlepší a mezi muži všech kategorií se prozatím umístil na celkovém 5.
místě. V rámci řádně programových dotací nemohla žadatelka žádost o dotaci podat, a to
z toho důvodu, že nesplňuje podmínku registrace u příbramského klubu.
Žadatel je od roku 2006 vedena jako dlužník vůči na tuto skutečnost

telefonicky i písemně. Při přijetí u místostarostky byl (zástupce
který žádost o dotaci pro žadatelku zpracovával) znovu informován o dluhu i o tom, že je

dluh uhradit, jinak případná přidělená dotace nemůže být vyplacena.
Návrh předsedy KMTS – návrh na přidělení částky 20.000,00 Kč ve dvou splátkách. První

splátka ve výši 10.000,00 Kč a druhá splátka ve výši 10.000,00 po dodání vyúčtování první splátky.
Vyúčtování musí být dodáno v pořádku. Hlasováno o návrhu předsedy pro: 9

proti: 0
zdržel se: 1

ad5) OŠKS informuje KMTS o individuální dotaci žadatele SK SPARTAK Příbram z.s. Jedná se o
žádost na projekt „Údržba a rozvoj areálu SK SPARTAK Příbram“

Návrh předsedy KMTS – KMTS nesouhlasí s žádostí na projekt: „Údržba a rozvoj areálu SK
SPARTAK“ – údržba sportovišť by měla být řešena jiným způsobem. hlasováno pro: 10

proti: 0
zdržel se: 0

ad6) Návrh na schválení programu Reprezentant ČR 2020 ve znění viz příloha
hlasováno pro: 10

proti: 0
zdržel se: 0

Návrh na schválení programu Jednorázové akce 2020 ve znění viz příloha
Hlasováno pro: 9

proti: 0
zdržel se: 1

ad7) Předseda KMTS připraví na další jednání komise návrh výpočtu v dotačním programu Činnost
sportovních organizací 2020.

Diskuse o nastavení programu Činnost sportovních organizací 2020 a Vrcholový sport 2020.
Další jednání KMTS je naplánováno na 25.06.2019 od 18:00.

Datum: 12.06.2019
Zapsala: Markéta Benešová
Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS

Přílohy: prezenční listina
návrh dotačního programu Reprezentant ČR 2020
návrh dotačního programu Jednorázové akce 2020


