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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“) 

 

Datum: 26.01.2021 a 02.02.2021 (pokračování jednání komise) 

 

Účast: 26.01.2021 (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Miroslav Peterka; 

Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Jan Hadraba, Bc. Antonín Schejbal; Karel Makovec, 

MBA (dorazil v průběhu) 

Nepřítomni: Petr Janota (omluven); Mgr. Jitka Charyparová (omluvena) 

 

02.02.2021 (distanční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Miroslav Peterka; 

Mgr. Renáta Vesecká; Jan Hadraba (připojil se v průběhu), Bc. Antonín Schejbal; Karel 

Makovec, MBA (dorazil v průběhu) 

Nepřítomni: Petr Janota (omluven); Mgr. Jitka Charyparová (omluvena); Daniel Rosenbaum 

(omluven) 

 

Hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu (dále jen „odbor“) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace předsedy KMTS 

3. Dotační řízení 2021 – projednání žádostí v jednotlivých dotačních programech 

 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 10 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. 

Předseda KMTS přednesl program jednání. Program schválen. 

 

ad2) Předání Dodatku č. 1 Statutu činnosti komise Rady města Příbram schváleným RM dne 

11.01.2021 o možnosti jednání online a hlasování „per rollam“ všem přítomným členům komise.  

Předseda informuje o investičních plánech města ve sportovní oblasti: atletický stadion, multifunkční 

hala, hřiště Cihelny a o situaci ohledně situace COVID-19. 

   

ad3) Na návrh předsedy bude hlasování o jednotlivých níže uvedených bodech provedeno najednou 

při pokračování jednání komise 02.02.2021. 

a) Reprezentant ČR 2021 

Alokace finančních prostředků v programu byla ZM schválena ve výši 150.000,00 Kč. 

V dotačním programu žádají 4 žadatelé.  

Návrh - rozdělení finančních prostředků rovným dílem mezi všechny žadatele, tj. 37.500,00 Kč 

na 1 žadatele. V případě krácení dotací z důvodu pandemie COVID budou dotace kráceny 

všem žadatelům rovným dílem. 

Hlasování o návrhu: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

 

b) Jednorázové sportovní akce 2021 

V roce 2020 vrátily kluby zpět do jednorázových akcí částku 100.368,00 Kč, a to z důvodu 

neuskutečnění sportovních akcí v důsledku pandemie COVID. 

Návrh koordinátorky komise – před jednáním zastupitelstva budou všichni žadatelé osloveni, 

zda akci/akce, na které žádají ve výše uvedeném programu, uskuteční, a to z důvodu upřesnění 

podkladů pro jednání ZM. 

Komise posoudila jednotlivé žádosti a navrhla RM částky viz příloha. 

Hlasováno o návrhu: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

 

c) Rozvoj a opravy sportovišť 2021 

Posuzování jednotlivých žádostí podaných v tomto programu a diskuse o naplněnosti kritérií 

bodovacího systému jednotlivými žadateli. Komise prostřednictvím koordinátorky navrhuje 

vyzvat všechny žadatele o dotaci ve výše uvedeném programu k doplnění žádostí a ke sdělení 

nejmenší možné částky, která je potřeba pro to, aby žadatel mohl začít s realizací projektu. 
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Na základě výzvy komise doplnili podklady žadatelé TJ AMASOMA Příbram, z. s. a TK ROJA 

Příbram z.s. Komise posoudila nově doložené podklady a přidělila body dle bodovacího 

systému dotačního programu viz tabulka. 

Rozvoj a opravy sportovišť 2021 - hodnocení žádostí 

Žadatel  

Bodovací systém z dotačního programu 

Body 
celkem 

Pořadí 
dle 

bodů 

Reálnost a 
připravenost 
projektu 

Podíl 
žadatele na 
realizaci 
projektu 

Přínos 
projektu 
pro 
město 

Míra 
využití 
sportoviště 

SK SPARTAK Příbram, spolek 10 6,6 5 5 26,6 4. 

Tělocvičná jednota Sokol Příbram 10 2,9 5 10 27,9 3. 

TJ AMASOMA Příbram, z. s. 10 9,53 10 15 44,53 1. 

TJ Baník Příbram, z.s. 2 3,3 5 8 18,3 5. 

TK ROJA Příbram z.s. 10 9,5 5 5 29,5 2. 
       

       

Komise navrhuje částky pro jednotlivé žadatele dle pořadí. 

1. TJ AMASOMA – komise navrhuje schválit celou výši požadované dotace, tj. 160.000,00 Kč. 

2. TK ROJA Příbram – komise navrhuje schválit celou výši požadované dotace, tj. 80.000,00 

Kč. 

3. Komise navrhuje postoupit na 3. místo SK SPARTAK Příbram, a to z toho důvodu, že dle 

vyjádření žadatele Tělocvičná jednota Sokol Příbram zůstatek ve výši 60.000,00 Kč pro 

zahájení realizace jím předloženého projektu nestačí. 

Hlasováno pro výše uvedený návrh: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

 

d) Činnost sportovních organizací 2021 

Při zpracování žádostí podaných v programu Činnost sportovních organizací 2021 proběhla 

kontrola údajů rozhodných pro výpočet, kterým se určuje výše přidělené dotace, tj. kontrola 

počtu členů klubu a jejich zařazení do jednotlivých soutěžních kategorií. 

Odbor zkontroloval u každého žadatele náhodným výběrem 10% členské základny, kterou 

žadatel uvádí v žádosti o dotaci. Kluby byly vyzvány k doložení splnění podmínky dotačního 

programu o úhradě členského příspěvku na rok 2020. Komisy byly předloženy následující 

nesrovnalosti: 

o Spolek FBC Příbram – spolek nedoložil úhradu členského poplatku u 3 členů 

s informací, že se jedná o nově vzniklou školičku, která prozatím nezahájila činnost. 

Návrh komise: v případě nového člena, který ještě nikdy klubu nehradil příspěvek, 

navrhuje komise vyřazení – jedná se o 27 dětí v kategorii N6-23.  

Hlasováno pro vyřazení: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

o Spolek JUDO Příbram – spolek nedoložil úhradu členského poplatku u 1 člena 

v kategorii N6-23, který je nový a prozatím netrénuje. KMTS navrhuje (viz předchozí 

hlasování), vyřazení člena. 

Hlasováno pro vyřazení: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

o Spolek Příbram Bobcats - spolek nedoložil úhradu členského poplatku u 1 člena 

v kategorii N6-23, který je nový. KMTS navrhuje (viz předchozí hlasování), vyřazení 

člena. 

Hlasováno pro vyřazení: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

o Spolek Sportovní klub Sporting Příbram – spolek nedoložil úhradu členského příspěvku 

u 2 členů. 1 nový člen v kategorii N6-23, který prozatím nehradil příspěvek a 1 

dlouhodobý člen v kategorii N6-23, kterému byl poplatek odpuštěn z důvodu úrazu. 

Hlasováno pro vyřazení nového člena a ponechání dlouhodobého člena – PRO 8 – 

návrh schválen 

o Spolek TC R.A.K. – spolek nedoložil úhradu u 1 nového člena, který prozatím nehradil. 

KMTS navrhuje vyřazení nového člena (viz předchozí hlasování) 

Hlasováno pro vyřazení: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

o Spolek Tělocvičná jednota Sokol – spolek doložil poníženou úhradu u 3 členů kategorie 

N6-23 z důvodu toho, že cvičenky zároveň trénují a mají nižší členské příspěvky a u 3 
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členů N6-23 z důvodu platby poměrnou částí. KMTS navrhuje ponechání všech členů, 

jedná se o platbu poměrnou částí. 

Hlasováno pro ponechání členů: PRO 8, PROTI 0, zdržel se 0 – návrh schválen 

o Spolek TK ROJA – doložena ponížená úhrada 1 člen N 6-23, a to z důvodu uzavření 

sportovišť. KMTS navrhuje ponechání člena, jedná se o úhradu poměrnou částí. 

Hlasováno pro ponechání člena: PRO 8, PROTI 0, zdržel se 0 – návrh schválen 

o Spolek TTC Příbram – doložena ponížená platba u 1 člena N 6-23 z důvodu úhrady 

pololetí. KMTS navrhuje ponechání člena, jedná se o úhradu poměrnou částí 

Hlasováno pro ponechání člena: PRO 8, PROTI 0, zdržel se 0 – návrh schválen 

 

J. Hadraba prověřil zařazení členů klubů uvedených v žádostech do jednotlivých soutěžních 

kategorií. Komise shledala u dvou klubů rozpor v zařazení členů těchto klubů do nejvyšší 

soutěžní kategorie s podmínkou dotačního programu o postupovosti soutěže, kterou členové 

klubu hrají.  

o Spolek Příbram Bobcats z.s. v žádosti uvádí, že 43 členů klubu je zařazeno 

v republikové soutěži. Nejedná se o postupovou soutěž, jedná se o jednokolovou 

soutěž. Komise navrhuje přeřazení těchto členů do kategorie regionální soutěž. 

Hlasováno pro přeřazení: PRO 6, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1 – přeřazení schváleno 

o Spolek Sportovní klub Aerobic Oxygen z.s. v žádosti uvádí, že 28 členů klubu je 

zařazeno v republikové soutěži. Nejedná se o postupovou soutěž, nejvyšší soutěž je 

otevřená, může se přihlásit kdokoliv. Komise navrhuje přeřazení těchto členů do 

kategorie regionální soutěž. 

Hlasováno pro přeřazení: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – přeřazení schváleno 

(další podklady budou prověřeny do 02.02.2021) 

o SK TRI klub Příbram, z.s. v žádosti uvádí 10 členů zařazených v regionální soutěži a 

17 v republikové soutěži. Při prověřování zařazení členů do soutěžních kategorií bylo 

zjištěno, že všech 10 členů v regionální soutěži a 2 členové z republikové soutěže 

spadají do nesoutěžící kategorie N6-23, a to z toho důvodu, nesplňují podmínku účasti 

na soutěžích dle dotačního programu Činnost sportovních organizací 2021. 

o Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s. v žádosti uvádí člena v kategorii S11-16 

zařazeného v republikové soutěži, u kterého bylo kontrolou zjištěno, že přestoupil do 

jiného klubu. Komise navrhuje člena ze základny vyřadit úplně. 

o Triatlon Team Příbram, z. s. uvádí v žádosti 7 členů zařazených v krajské soutěži a 19 

členů zařazených v republikové soutěži. Kontrolou bylo zjištěno, že 3 členové zařazení 

v krajské soutěži a 2 členové zařazení v republikové soutěži spadají do nesoutěžící 

kategorie N6-23, a to z toho důvodu, nesplňují podmínku účasti na soutěžích dle 

dotačního programu Činnost sportovních organizací 2021. 

 

 Komise navrhuje: 

V případě, že člen, který uhradil členské příspěvky klubu za rok 2019, ale v roce 2020 neuhradil 

členský příspěvek nebo uhradil poměrnou část, a to z důvodu zavření sportovišť či nemožnosti 

trénovat v souvislosti s vyhlášenými vládními nařízeními, se pro dotační řízení 2021 bere jako 

člen klubu.  

Hlasováno o návrhu: PRO 6, PROTI 0, zdržel se 0 – návrh schválen 

 

 Komise doporučuje odsouhlasit tabulku členské základny po úpravách (viz výše). 

Hlasováno o návrhu: PRO 6, PROTI 0, zdržel se 0 – návrh schválen 

  

Komise navrhuje RM doporučit ZM snížit alokaci finančních prostředků schválených pro 

dotační program Činnost sportovních organizací 2021 o 20%, tj. o 1.000.000,00 Kč a o 

tuto částku navýšit alokaci finančních prostředků v dotačním programu Podpora 

vrcholového sportu 2021. Snížení navrhuje komise z důvodu omezení amatérské 

sportovní činnosti v souvislosti s opatřeními vyhlášenými vládou z důvodu pandemie 

COVID-19. 

Hlasováno o návrhu: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – návrh schválen 
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e) Podpora vrcholového sportu 2021 

Diskuse o výši schválené alokace, průběhu a uzavření soutěží vrcholových klubů a 

mládežnických družstev. Návrhy na možné přidělení částek. 

Diskuse o schválené alokaci finančních prostředků a navržení částek žadatelům. Žadatelé o 

dotaci žádají o částku, která bude na mládež do 23 let a o částku na podporu profesionálního 

klubu. Jako podklad pro navržení částky na mládež vzala komise rok 2019, kdy neplatila žádná 

opatření ani omezení sportovní činnosti. Navržení částky na podporu profesionálního klubu je 

založeno na probíhajících soutěžích, tj. probíhající extraligové soutěže u Volejbalového klubu a 

1. FK Příbram, a.s. 

 

Komise navrhuje RM doporučit ZM, zvýšit alokaci o 1.000.000,00 Kč viz bod jednání d) 

Činnost sportovních organizací 2021 a navrhuje částky požadované pro mládež a 

profesionální kluby s ohledem na probíhající nejvyšší soutěže a dále navrhuje zvážit další 

navýšení finančních prostředků v tomto programu. 

Hlasováno o návrhu: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – návrh schválen 

 

 

Datum: 26.01.2021 a 02.02.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


