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

Datum: 03.09.2019

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

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

Hosté: Mgr. Jakub Popelka; Ing. Lea Enenkelová

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Informace k Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 a informace ke konferenci sportu

Vraťme dětem radost z pohybu
3. Sportovec roku
4. Nominace sportovců pro přijetí vedením města – námět (SK Spartak Příbram)
5. Kontrola členské základny pro dotační řízení 2020
6. ÚOHS – informace o věku a profesionálním sportu
7. Pasportizace sportovišť - kraj
8. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram
9. Přístupnost hřišť pro veřejnost
10. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 13 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

Předseda KMTS přednesl program jednání, na program byly přidány body 3), 6), 7), 8) a 9)
Schválení upraveného programu – hlasováno pro: 7

proti: 0
zdržel se: 0

ad2) zástupce agentury Lokal Sport seznámil členy KMTS s průběhem
zpracování strategického plánu sportu, s dotazníkovým šetřením a dále pak o spolupráci s dalším
projektem, kterého strategický plán týká, a to nová koncepce cyklostezky. Plán rozvoje sportu bude
hotový dle uvedeného termínu ve smlouvě, tj. do 31.10.2019, tak aby si mohli členové komise plán
prostudovat a mohl být projednán v KMTS. Termín projednání plánu v RM 25.11.2019 a v ZM
16.12.2019.

Předseda KMTS informuje o průběhu příprav konference sportu Vraťme dětem radost z pohybu,
o její masivní propagaci na fb, na webu města, v rádiích atd.

ad3) Předseda KMTS znovu informoval o možnostech pořádání gala večera Sportovec roku, buď
bude pořádat město nebo agentura. Jan Hadraba jedná se zástupci společnosti Vltava média Labe o
zastoupení členů KMTS v hodnotící komisi. Diskuse o struktuře, průběhu a nominacích sportovců.

ad4) vedení města a předsedovi KMTS návrh na změnu v postupu přijetí
úspěšných sportovců na radnici. Navrhuje, aby každý spolek delegoval svého nejlepšího sportovce a
aby tito sportovci byli hromadně přijati a odměněni na radnici 1x do roka. Uvedený návrh byl KMTS
projednán, přijetí sportovců na radnici se bude i nadále řídit původním postupem.



ad5)  KMTS diskutuje o možnostech kontrolování členské základny v dotačním řízení 2020, o 

potvrzení seznamu členů v žádosti o dotaci atd.  

 

 Návrh předsedy KMTS – Celkový počet členské základny a počet sportujících dětí v žádosti o 

dotaci 2020 bude muset být potvrzen svazem a pokud to není možné, tak střešní organizací nebo 

nadřízenou složkou. 

  Hlasováno o návrhu předsedy pro: 10 

               proti: 0 

        zdržel se: 0 

 

 

ad6) OŠKS informuje členy komise o vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je 

uvedeno, že přidělená dotace musí prokazatelně směřovat na činnost mládeže, má být zajištěno 

nepřelévání poskytnutých veřejných prostředků na jiné činnost klubu (jako např. činnost profesionálního 

sportovního týmu či ekonomické činnosti) formou odděleného účetnictví. 

 Členové komise berou tuto informaci na vědomí. 

   

 

ad7) Předseda komise informuje o krajské žádosti na pasportizaci sportovišť na území 

Středočeského kraje. Při přidělování podpory z Fondu sportu, volného času a primární prevence bude 

přihlédnuto k vyplnění dotazníku. Dle předsedy KMTS budou jednat s radním p Draxlerem o 

možnostech vyplnění atd. V Příbrami je již pasportizace sportovišť dobře a kvalitně zpracovaná a je 

zadaná v informačním systému ČUS a toho by předseda KMTS rád využil. 

 

 

ad8) Předseda KMTS informuje o žádosti SK SPARTAK Příbram na areál. Areál je částečně majetek 

města a částečně je sportovní zařízením. Informuje o stavu dohody mezi provozovatelem areálu SK 

SPARTAK Příbram a vlastníkem městem Příbram. Znovu je zde otázka otevření dotačního programu 

na údržbu sportovišť. 

 Nejedná se o sportovní dotaci, ale o údržbu areálu, a proto se KMTS k žádosti nevyjádřila. 

Navrhuje RM zřídit nový dotační program na Rozvoj a údržbu sportovišť. 

 Hlasováno o návrhu předsedy pro: 10 

              proti: 0 

       zdržel se: 0 

 

ad9) Tuto otázku otevřel p. Schejbal, jedná se mu o otevření hřiště Hlinovky pro veřejnost. Cena za 

hodinu pronájmu je 280,00 Kč což je pro děti, které si chtějí zakopat, vysoká cena. Navrhuje otevření 

hřiště pro veřejnost nonstop. 

Předseda informuje o situaci ohledně otevření hřišť. V případě, že se hřiště otevřou pro veřejnost 

nonstop, je potřeba správce/odpovědná osoba, která se bude o hřiště starat, aby se na nich nescházely 

partičky, které o sport nemají zájem. Stejně tak je tomu i ve školských zařízeních. Vzrostou tím náklady 

na provoz hřišť. V rámci koncepce sportu se jedná o úpravě plácků a hřišť na Rynečku a Ve Dvoře. 

Provoz opravených hřišť by měl být stejný jako na Hlinovkách, tedy se správcem. 

  

 

 

Datum: 16.09.2019 

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

 

Přílohy: prezenční listina 


