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

 

Datum: 18.05.2021  

 

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

Rosenbaum; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová; Karel Makovec, MBA  

Nepřítomni: František Jobek (omluven); Bc. Antonín Schejbal (omluven) 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Diskuse o změně režimu hřiště Hlinovky 

3) „Na hřišti to žije“ (shrnutí novinek, odměny pro děti) 

4) Nastavení dotačních programů pro rok 2022 

5) Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 6 z 9 členů, komise je 

usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání. 

Program schválen. 

 v 17:05 se dostavil Karel Makovec, MBA, je přítomno 7 z 9 členů komise.  

  

ad2) Předseda komise otevřel diskusi k tématu otevírací doby víceúčelového hřiště Hlinovky. Na 
hřišti je z důvodu nařízení hygieny možné sportovat pouze 2 hodiny denně, a to z důvodu hluku.  
Komise navrhuje RM prověřit rekolaudaci hřiště dle nové vyhlášky a rozšířit hodiny pro sportování. 
Hlasováno o návrhu: PRO 7 – návrh schválen 
   

ad3) Předseda komise shrnuje informace o projektu „Na hřišti to žije“ (jedná se o pravidelná čtvrteční 

setkání na pláccích ve vnitroblocích, na kterých zajišťují tréninky trenéři z příbramských klubů). Děti, 

které se tréninků účastní, mají kartičku, na kterou sbírají razítka. Na prvním tréninku obdrží navíc 

sportovní vak s logem projektu. 

 Členové komise diskutují o odměně za 6 nasbíraných razítek. Návrh celodenního výletu nebo 

odměny formou permanentky na Nováku (např. na možnost zapůjčení sportovního vybavení nebo na 

volné hodiny na animační programy na Nováku apod.). Další návrhy mohou být zaslány emailem 

koordinátorce, a to do 24.05.2021. Poté bude odměna vybrána. 
 

ad4) Členové komise diskutují o návrhu vzniku nového dotačního programu „Nájemné a provoz 

sportovišť“. Jedná se o dotační program, ve kterém by žadatel mohl uplatnit náklady za nájemné 

sportovišť na příbramských základních a středních školách a na sportovištích Sportovního zařízení 

města Příbram, dále náklady na běžnou údržbu sportoviště nyní definovanou programem Činnost 

sportovních organizací a energie. Návrh spočívá v oddělení provozních nákladů od nákladů na 

sportovní činnost jako takovou. V dotačním programu by mohli žádat žadatelé, kteří využívají pro svoji 

činnost prostory, které mají v nájmu a kteří nemají možnost žádat o finanční podporu v dotačních 

programech vyhlášených NSA. 

 K diskusi pro dotační řízení 2023 budou dva návrhy. První návrh je na dotační program 

„Nájemné a provoz sportovišť“ a druhý návrh je na vznik programu „Nájemné sportovišť“. O možnosti 

vzniku nového programu na další období bude komise jednat na podzim 2021. 
 

Dotační program Činnost sportovních organizací 2022: 

1) Návrh na změnu – zrušení rozřazení členů klubu do výkonnostních kategorií, tzn. podkladem pro 

výpočet a přidělení dotace bude rozdělení pouze na nesoutěžící a soutěžící děti a mládež. Skupina 

handicap zůstává beze změny. S tím souvisejí i úpravy textu v dotačním programu. Cílem je další 

přiblížení národnímu dotačnímu programu Můj klub a tím další snížení administrativy klubů a 

provázanost s kontrolou programu Můj klub. 

 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 

2) Návrh na změnu – navýšení z 5 oficiálních soutěží za rok, které musí člen splnit, aby byl počítán 

jako soutěžící, na 6, a to z důvodu sjednocování s výzvou „Můj klub“ vyhlašovanou NSA. V textu 

doplněna poznámka: „Při posuzování žádostí o dotace bude brát zřetel na počty soutěží 

vyhlášených příslušným svazem pro daný rok.“ 
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 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 

3) Návrh na změnu – rozhodné období pro splnění 6 oficiálních soutěží změněno z 12 na 24 měsíců. 

Důvodem je situace způsobená opatřeními proti Covidu, kdy byly soutěže pozastaveny, a pro rok 

2020 byla udělena výjimka. 

 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 

4) Návrh na změnu – minimální výše uhrazeného členského příspěvku za rok 2021 změněna 

z 1.200,00 Kč na 600,00 Kč, popř. poplatek úplně odpuštěn. Důvodem je situace způsobená 

opatřeními proti Covidu, v době omezení činnost rodiče neplatí příspěvky v plné výši. 

 Hlasováno o návrhu odpuštění poplatku: PRO 1 (návrh neschválen) 

Hlasováno o návrhu 600,00 Kč: (PRO 6 návrh schválen)  

5) Návrh alokace finančních prostředků 6.000.000,00 Kč z důvodu plnění závazku na postupné 

navyšování podpory činnosti sportovních organizací ze schválené koncepce sportu. 

 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 
 

Dotační program Reprezentant ČR 2022: 

Návrh alokace finančních prostředků 300.000,00 Kč. 

 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 
 

Dotační program Rozvoj a oprava sportovišť 2022: 

Návrh na změnu – vypuštění čl. V, Členská základna, a to z důvodu duplicity podávání seznamu členské 

základny s programem Činnost sportovních organizací. Oprávněný žadatel v programu Rozvoj a opravy 

sportovišť musí být oprávněným žadatelem a podat žádost v programu Činnost sportovních organizací, 

kde členskou základnu musí doložit. 

 Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen) 

Návrh alokace finančních prostředků 1. kolo 

 Alokace 1.000.000,00 Kč: PRO 3 (návrh neschválen) 

 Alokace 700.000,00 Kč: PRO 2 (návrh neschválen) 

 Alokace 800.000,00 Kč: PRO 3 (návrh neschválen) 

Návrh alokace finančních prostředků 2. kolo 

 Alokace 1.000.000,00 Kč: PRO 3 (návrh neschválen) 

 Alokace 700.000,00 Kč: PRO 4 (návrh neschválen) 

Návrh alokace finančních prostředků 3. kolo 

 Alokace 1.000.000,00 Kč: PRO 7 (návrh schválen) 
 

Dotační program Jednorázové sportovní akce 2022: 

Návrh alokace finančních prostředků: 

 Alokace 700.000,00 Kč: PRO 1 (návrh neschválen) 

Alokace 800.000,00 Kč: PRO 6 (návrh schválen) 
  

Dotační program Podpora vrcholového sportu 2022: 

1) Návrh na změnu – minimální výše uhrazeného členského příspěvku za rok 2021 změněna 

z 1.200,00 Kč na 600,00 Kč ze stejných důvodů jako v programu Činnosti sportovních organizací. 

Hlasováno o návrhu: PRO 7 

2) Návrh alokace finančních prostředků 8.800.000,00 Kč z důvodu plnění koncepce sportu, ke které 

se město zavázalo. 

Hlasováno o návrhu: PRO 5 (návrh schválen) 

     ZDRŽELI 2 

  

ad5) OŠKS informuje členy komise o podání žádosti o individuální dotaci spolku Fotbalová asociace 

malé kopané Příbram, z. s. ve výši 20.000,00 Kč. K dotaci není potřeba vyjádření komise, jedná se o 

dotaci pod 50.000,00 Kč. 

 

Datum: 21.05.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


