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

Datum: 09.04.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda): František Jobek: Mgr. Jitka Charyparová (pozdější příchod): Mirosiav
Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Petr Janota; Br. Radek Eliáš.
Jakub Hušek, Jan Hadraba, Milan Vančát

Omluveni: Karel Makovec, MBA

Hosté: Ing. Lea Enenkelová (vedoucí OŠKS), Bc. Vlastimil Ševr, Vlastimil Chrastina

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání

2. Odsouhlasení materiálu „Koncepce sportu“

3. Návrh komise na zřízení „odpovědné osobyfmanagera“ za sport a tělovýchovu podle bodu 1.8.2

výše uvedeného dokumentu
4. Nominace sportovců k přijetí vedením města
5. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivíial hosty a navrhl hlasovat o přítomnosti Bc. Vlastimila

Ševra na celém jednání komise. Je přítomno 11 z 13 členů. KMTSje usnášeníschopná.
Schválení přítomnosti hosta — hlasováno pro: 11

proti: 0
zdržel se: 0

Předseda KMTS přednesl program jednání. Přidal na jednání bod „Nominace sportovců k přijetí

vedením města".

Schválení programu — hlasováno pro: 11

proti: 0

zdržel se: O

ad2) Komise diskutovala o znění předloženého materiálu „Koncepce sportu“. Předseda komise
vysvětlil procesní schválení koncepce a následný postup. Komise se shodla na tom, že výstup
z agentury ohledně sportu ve městě musí být svizí a návodem na rozvoj sportu včetně vybudování

kvalitní sportovní infrastruktury, nejen pouhým popisem stavu. Odbor školství, kultury a sportu bude
zadávat veřejnou zakázku na agenturu, která vytvoří strategický dokument. Na zadávacích podmínkách
pro agenturu bude odbor úzce spolupracovat s KMTS. s pracovní skupinou, která vytvořila materiál

„Koncepce sportu“ a s vedením města. Bylo navrženo jednání na 07.05.2019, kterého se zúčastní

všechny výšejmenované skupiny, a na kterém se zadávací podmínky pro agenturu projednají .

Schválení „Koncepce sportu“ v předloženém znění - hlasováno pro: 12

proti: 0

zdržel se: O

ad3) Předseda navrhl vznik nové pozice „odpovědné osobyimanagera“ za sport a tělovýchovu, jak
předpokládá materiál Koncepce sportu v bodě 1.8.2. Jednalo by se o člověka, který by organizoval a
koordinoval sportovní akce, den sportu, vzdělávání pro trenéry & veřejnost, semináře apod.

Komise pro Sport, tělovýchovu a mládež navrhuje radě města. aby zvážila zřízení pracovní
pazice „odpovědné osobyfmanagera“ za sport a tělovýchovu.

Hlasováno pro: 12
proti: 0
zdržel se: O



ad4) Předseda KMTS navrhl, aby na jednáních KMTS byli nominováni úspěšní sportovci !( přijetí
vedením města. Jednalo by se o sportovce, kteří vyhráii celorepublikovou & vyšší soutěž. Komise se
shodla na tom, že pro nominaci nebude podmínkou věk sportovce.

Nominace tohoto jednání: ZŠ Březové Hory — mistrovství světa ve futsalu
Gymnázium pod Svatou Horou — mistrovství republiky ve volejbale
Sokol Příbram — gymnastický oddíl — 2 zlaté medaile
SK Sporting — mistrovství republiky žáků & žákyň

—-běh na lyžích — 3 :( Mistr ČR v běhu na lyžích, vítěz Českého
poháru v běhu na lyžích

- 1 )( Mistr ČR v biatlonu — sprint, 2. místo v Českém poháru
2019

Hlasováno pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

ad5) Termín dalšíhojednání KMTS je stanoven na 07.05.2019 od 16:00.

Datum: 10.04.2019
Zapsal: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS a Markéta Benešová

Přílohy: prezenční listina


