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

 

Datum: 30.03.2021  

 

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

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

Jitka Charyparová 

Nepřítomni: Petr Janota (neomluven) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Žádost o individuální dotaci na projekt Rally Příbram 

3. Informace z jednání ZM dne 29.03.2021 

4. Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 9 z 10 členů, komise je 

usnášeníschopná. 

Předseda komise přednesl program jednání. Program schválen. 

 

ad2) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt Rally Příbram. Projekt nemá pozitivní vliv na 

pohybovou aktivitu dětí a mládeže. Komise hlasuje návrh: 

Akce Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu města 

Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové aktivity dětí a mládeže. Komise 

nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací. 

 Hlasování o návrhu: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

   

ad3) Předseda seznamuje členy komise s průběhem jednání ZM dne 29.03.2021, a to především 

s bodem „Dotace Činnost sportovních organizací 2021“. V rámci jednání byl zastupitelům předložen 

návrh na jiný způsob rozdělení dotací, než ZM předložila komise a rada města. Nový návrh snižuje o 

20% jednotlivé dotace přidělené na základě výpočtu s alokací 5.000.000,00 Kč. Původní návrh 

rozděloval již sníženou částku 4.000.000,00 Kč. V obou případech se rozdělovalo 4.000.000,00 Kč 

celkem, jedná se jen o jiný způsob výpočtu pro jednotlivé kluby. Nový návrh byl ZM schválen. Předseda 

navrhuje členům komise vyjádřit se k nastavení dotačních programů pro rok 2022. Nastavení dotačních 

programů pro rok 2022 bude projednáno na dalším jednání komise. Podklady pro jednání budou členům 

komise zaslány emailem do 20.04.2021. 

ad4) Diskuse komise o možnostech a podmínkách podání žádosti o individuální dotaci na podporu 

tréninků a činnosti sportovkyně, členky Bruslařského klubu Příbram.  

 

Termín jednání komise: 27.04.2021 od 17:00, Tyršova 106 (kancelář radní pro sport R. Vesecké) 

 

Datum: 13.04.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


