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

 

Datum: 27.04.2021  

 

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

Vesecká; Daniel Rosenbaum; Jan Hadraba, Bc. Antonín Schejbal; Mgr. Jitka Charyparová 

Nepřítomni: Karel Makovec, MBA (omluven), Petr Janota (neomluven) 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Žádost o individuální dotaci na projekt „JUDO Příbram – nákup tatatmi“ 

3) Žádost o individuální dotaci na projekt „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené do výběru 

talentované mládeže ČKS“ 

4) Návrh na odvolání člena komise a na změnu počtu členů komise 

5) Nastavení dotačních programu pro rok 2022 

6) Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 6 z 10 členů, komise je 

usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání. Přidán bod programu č. 4 „Návrh na 

odvolání člena komise a na změnu počtu členů komise“. 

Program schválen. 

Dorazili M. Peterka a D. Rosenbaum, je přítomno 8 z 9 členů komise.  

 

ad2) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt „JUDO Příbram – nákup tatami“.  
Žadatel o dotaci se účastní projektu „Trenéři do škol“, který spočívá v aktivní účasti trenéra na hodinách 
tělesné výchovy na příbramských základních školách. Z tohoto důvodu potřebuje žadatel do škol 
převážet tatami (speciální žíněnky, které se do sebe spojují jako puzzle a jsou využívané pro tréninky 
juda, sebeobrany apod.). Stávající tatami, které klub vlastní, není k časté manipulaci uzpůsobeno svojí 
vahou. Časté rozkládání a skládání vede k rychlému opotřebení a následně nelze zajistit pevné 
sestavení, a to může způsobit během cvičení v tréninkové ploše mezery a hrozí nebezpečí úrazu. Cílem 
projektu je nákup speciálního odlehčeného tatami, které je svou konstrukcí uzpůsobeno k pevnému 
sestavení tréninkové plochy. 
Komise navrhuje RM doporučit ZM schválení dotace ve výši 85.000,00 Kč, a to z důvodu využití „tatami“ 

vice sportovními kluby v projektu „Trenéři do škol“ a na dalších akcích pořádaných městem. 

 Hlasování o návrhu: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh schválen 

   

ad3) Diskuse členů komise o žádosti o dotaci na projekt „Celoroční podpora krasobruslařky zařazené 

do výběru talentované mládeže ČKS“. 

Mgr. Hana Křivová, trenérka s nejvyšší trenérskou licencí, trénuje 9 letou závodnici Viktorii Křivovou. 

Závodnice je členkou výběru talentované mládeže Českého krasobruslařského svazu. Účastníci tohoto 

projektu se podrobí koncem srpna výkonnostním prověrkám, na základě kterých se rozhodne, zda 

budou v projektu pokračovat. Z důvodu omezení vyhlášených vládou v souvislosti s pandemií COVID-

19 musí závodnice trénovat samostatně bez přítomnosti ostatních členů klubu, a to na sportovištích, 

která umožňují trénování profesionálních sportovců (sama hradí náklady za pronájem ledové plochy). 

Závodnice se pravidelně účastní tréninkových kempů, které svaz pro vybrané členy organizuje formou 

„bubliny“ od února v Ostravě Poruba. 

Členové komise navrhují vyšší částku, než ZM schválilo žadatelům v dotačním programu Reprezentant 

ČR 2021, a to z důvodu vysokých nákladů na pronájem ledové plochy, kterou závodnice hradí sama. 

 

První návrh je částka 81.500,00 Kč – skládá se z částky 37.500,00 Kč (částka schválená ZM žadatelům 

v dotačním programu Reprezentant ČR 2021) a navýšení 50.000,00 Kč. 

Hlasování o prvním návrhu 81.500,00 Kč – PRO 4 – návrh neschválen 

 

Druhý návrh částka 101.500,00 Kč – skládá se z částky 37.500,00 Kč (částka schválená ZM žadatelům 

v dotačním programu Reprezentant ČR 2021) a navýšení 64.000,00 Kč (částka odpovídající 50 % 

fakturace SZM za pronájem ledových ploch na ZS Příbram. Tato fakturace pomáhá v období omezení 

zlepšovat ekonomiku ZS). 



2 
 

Hlasování o druhém návrhu 101.500,00 Kč – PRO 8 – návrh schválen 

 

ad4) Komise navrhuje RM odvolání člena komise Petra Janoty, a to z důvodu dlouhodobé 

nepřítomnosti a neplnění povinností člena komise a zároveň navrhuje RM změnu počtu členů komise 

z 11 na 9. 

Hlasování pro návrh – 8 PRO, návrh schválen 

 

ad5) Členové komise diskutují o nastavení pravidel a dotačních programů pro rok 2022 s ohledem 

na vývoj financování ze strany vyšších celků (kraj, NSA). Úpravy a změny navrhují v programech 

Činnost sportovní organizací a Rozvoj a opravy sportovišť.  

Dotační program Činnost sportovních organizací členové komise navrhují sjednotit s dotačním 

programem „Můj klub“ vyhlášeným NSA ve smyslu rozdělení členů klubu na soutěžní a nesoutěžní bez 

dalšího rozlišování jednotlivých soutěží a ponechat jen jediný ukazatel na rámec programu „Můj klub“ a 

to počet hendikepovaných sportovců. Simulace výpočtu podle nového nastavení na základě počtu z 

minulých let byla členům komise předložena. 

Dalším návrhem je možnost snížení alokace v programu Činnost sportovních organizací a navýšení 

alokace v programu Rozvoj a opravy sportovišť, do kterého by se přesunula veškerá běžná údržba 

sportovišť, kterou je nyní možno uplatnit v činnosti. 

Výše uvedené bude diskutováno na dalším jednání komise. 

 

ad6) Termín jednání komise: 18.05.2021 od 17:00, Tyršova 106 (kancelář radní pro sport R. 

Vesecké) 

 

Datum: 28.04.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


