
Zápis ziednání Komise pro miádež, těiovýchovu a sport (dálejen KMTS)

Datum: 05.02.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Jakub Hušek; Mgr. Ji1ka Charyparová: Miroslav
Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA (komise je
usnášeníschopná, přítomno 9 z 9 členů)

Hosté: Ing. Jindřich Vařeka; Mgr. Zorka Brožíková; Svatopluk Chrastina; lng. Lea Enenkelová; Bc.

Radek Eliáš; Petr Janota: Jan Hadraba

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:

1. Zahájení

2. Schváleníprogramujednání

3. Představení koncepce činnosti KMTS

4. Dotační řízení pro rok 2019 — Reprezentant ČR
5. Doíační řízení pro rok 2019 — Vrchoiový sport
6. Dotační řízení pro rok 2019 — Jednorázové sportovní akce
?. Dotační řízení pro rok 2019 - Činnost sportovních organizací
& Nastavení kritérií dotačního řízení pro rok 2020

9. Závěr

ad 1) Podepsání mlčenlivosti členů komise 3 hostů, předání podkladů pro jednání komise (statut
komise, tabulky & přehledy dotací, programy dotací a pravidla pro poskytování dotací).

Předseda KMTS Ing. Jiří Holý představil jednotlivé členy komise a hosty.

schválení přítomnosti hostů celéhojednání KMTS — hlasováno pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) schválení programu jednání — hlasováno pro: 9

protš: 0
zdržel se: 0

ad 3) Předseda KMTS informuje o nově vznikajících pracovních skupinách a představuje koncepci

činnosti KMTS.
a) pořádání dne sportu sportovními kluby— v rámci propagace a náborů děti,
b) znovuotevření hřišť — oslovení dobrovolných skupin pro uspořádání sportovních akcí pro

děti
o) sponzoři sportu,

d) znovuotevření sportovních tříd na školách _ spolupráce s Komisí pro výchovu a

vzdělávání mládeže,
e) koncepce sportu — zadání zpracování koncepce sportu města agentuře.

f) dotace — změna nastaveníjednotlivých dotačních programů.

ad 4) KMTS prochází jednotlivé žádosti o dotaci.
Žádost o dotaci_»diskuse ohledně vyřazení žádosti zdůvodu nesplnění

podmínek programu (nereprezen ace prl ramského klubu) a změny této podmínky např. \: „řádnou
reprezentaci města" pro další období.

odchází Jakub Hušek (komfseje usnášem'schopná, přítomno 8 z 9 členů)
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ad 5) KMTS jednala ohledně dlouhodobého přidělování dotací v rámci vrcholového sportu &

způsobilosti zařazení jednotiivých žadatelů do programu Vrcholový sport.

. BOBCATS Příbram —- upozornění na soutěže, které hrají , zda patří do vrcholu a
možném přeřazení žadatele pro rok 2020 do programu Činnost sportovních organizací

. CK Příbram — diskuse o případném přeřazení do Činnosti sportovních organizací a
možnosti jednotlivců Žádat \: programu Reprezentant ČR pro rok 2020

- HC Příbram — nesplnění podmínek hraní nejvyšší soutěže. Platby za led a srovnání

s Bruslařským klubem, který má stejné podmínky v platbách za ledovou plochu a přesto

není ve vrcholu. Zástupce HC Příbram p. Makovec vysvětluje položkový rozpočet
z žádosti o dotaci & představuje koncepci dívčího hokeje.

ad 7) KMTS prochází jednotlivé žádosti.
Jednání o vyřazení žadatele Spoiek prevence a zdravého životního stylu z důvodu nesplnění

podmínky dotačního programu — sportovní činnost má uvedenu ve vedlejší činnosti spolku ne v hlavní
jak na justici.cz tak ve stanovách spolku.

ad 9) Další jednání sportovní komise 20.02.2019 v 17:00 — předmětem jednání bude dořešení
dotačních řízení pro rok 2019 a nastavení kritérií dotačních programů pro rok 2020.

Datum: 20.02.2019
Zapsala: Markéta Benešová

Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS
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