
Zápis z jednání Komise pro mládež, t ělovýchovu a sport (dále jen KMTS) 
 
Datum: 05.03.2019 
 
Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. 
Renáta Vesecká; Antonín Schejbal (pozdější příchod); Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA 
(pozdější příchod); Petr Janota; Br. Radek Eliáš (komise je usnášeníschopná, přítomno 10 z 13 členů) 
 Omluveni: Jakub Hušek; Jan Hadraba; Milan Vančát 
 
Hosté: - 
 
Koordinátor: Markéta Benešová 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Informace o dění ve městě v oblasti sportu 
3. Nastavení dotací v oblasti činnost sportovních organizací pro rok 2020 
4. Závěr 
 
ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS a přednesl program jednání. Přidal na jednání bod „Informace o 
dění ve městě v oblasti sportu“ Je přítomno 8 z 13 členů, KMTS je usnášeníschopná.  

Schválení programu – hlasováno pro: 8 
      proti: 0 
          zdržel se: 0 
 
ad2) Předseda KMTS informuje o vzniku pracovní skupiny, která bude pracovat na podkladech pro 
vytvoření koncepce sportu. V plánu je oslovit veřejnost pořádáním přednášek o potřebě sportu a jeho 
vlivu na děti a mládež. Podklady bude skupina získávat i z veřejných diskusí a průzkumů, bude 
spolupracovat se sportovními kluby. Další inspirací je pro ni koncepce z MŠMT „Sport 2025“ aplikovaná 
na podmínky v Příbrami. Všechny podklady pak budou předány agentuře, která zpracuje koncepci 
sportu dle potřeb města Příbrami.  
 
 
ad3) Diskuse komise o trenérech.  

a) Možné nastavení maximální částky, kterou budou moci žadatelé uplatnit v dotacích 
– komise se neshodla na jednotné výši  

b) Vzdělávání trenérů a trenérské licence – návrh na zaškolení trenérů z řad 
dobrovolníků a rodičů absolvováním přednášek souvisejících s trénováním a jeho 
vlivu na zdraví dětí 

 
Diskuse o nastavení žádosti v programu Činnost sportovních organizací 

a) v činnosti by si žádaly všechny kluby i ty, které jsou nyní zařazeny do vrcholového 
sportu 

b) požadavek na zvýšení věkové hranice pro podporovanou mládež na 23 let 
c) žádost o dotaci nastavit v souladu s žádostí o dotaci na MŠMT 

 
 
ad4)  Termín dalšího jednání komise bude 26.03.2019 
 
 
Datum: 12.03.2019 
Zapsala: Markéta Benešová 
 
Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS 
 
Přílohy: prezenční listina 


