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Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS) 

 

Datum: 10.11.2020 

 

Účast:   distančně (Google meet mxh-rieq-msp) - Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka 

Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Jan Hadraba, Bc. 

Antonín Schejbal, Karel Makovec, MBA – připojil se v průběhu, 

 

Hosté:  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání návrhu změn statutu komise 

3. Řešení problému zrušení soutěží kvůli Covid-19 ve vztahu k hodnocení dotací 

4. Projednání nominací na Cenu Města Příbrami 

5. Závěr - diskuse 

 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 8 z 10 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda KMTS přednesl program jednání. Program schválen. 

 

 

ad2) Projednána navrhovaná změna statutu včetně hlasování per rollam. KMTS doporučuje nový 

statut komise ke schválení. 

 

Hlasování – pro: 8 - schváleno 

 

    

ad3) Projednání problému zrušení soutěží kvůli Covid-19 ve vztahu k hodnocení dotací pro dotační 

řízení 2021. Řada soutěží běžného roku byla v roce 2020 zrušena z důvodu Covid-19 a některé kluby 

by tak nesplnily podmínku dotačního programu Činnost sportovních organizací 2021 pro bodování a 

zařazení členů do soutěží. NSA vyřešila problém prodloužením rozhodné doby pro hodnocení počtu 

soutěží na 24 měsíců. To by znevýhodnilo kluby, které v minulém roce postoupily do vyšší soutěže.  

Dohodnuto následující: pro zařazení členů klubu do soutěží v rámci dotačního řízení 2021 platí 

prodloužení rozhodné doby na 24 měsíců s tím, že pokud člen postoupil do vyšší soutěže, budou mu 

uznány body podle této vyšší soutěže. 

 

 Hlasování o návrhu – pro: 8 - schváleno 

 

 

ad4) Projednání nominací na Cenu Města Příbram 

Na výzvu starosty se KMTS rozhodla nominovat na cenu: 

 

Svatopluk Chrastina st. – za významný přínos v oblasti sportu. Svou dlouholetou činností v oblasti 

sportu se Svatopluk Chrastina st. zasloužil o rozvoj členské základny příbramského sokol. Sokol dnes 

patří mezi největší a nejvýznamnější sportovní organizace v Příbrami. Jeho celoživotním dílem bylo a 

je předávat myšlenku rozvíjení sportovního ducha především dětem a mládeži. Díky jeho starosti a 

vytrvalosti rozkvetla i budova Sokolovny, která patří k jedněm z nejvíce vyhledávaných míst pro cvičení 

i pořádání kulturních akcí v Příbrami. 

 

Emanuel Rosenbaum – za významný přínos v oblasti sportu. Vychoval mládežnický oddíl volejbalu, 

který zaznamenal mimořádné úspěchy. Emanuel Rosenbaum se věnoval rozvoji volejbalu a díky jeho 

vytrvalosti a píli vznikl základ kvalitního extraligového týmu volejbalu, který působí v Příbrami dodnes. 
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Volejbalisté nejdříve pod jeho vedením a dále pod vedením jeho odchovanců reprezentovali a 

reprezentují město Příbram na mistrovských zápasech po celé republice, šíří tak dobré jméno Příbrami 

a podporují kolektivní hrdost města. 

 

 Hlasování o návrhu – pro: 8- schváleno 

 

 

ad5) Diskuze:  

Připojil se p. Makovec 

 

Diskuze o stavu klubů a soutěží. 

Diskuze o stavu podávání dotačních žádostí na NSA a Město Příbram. Návrhy na úpravy. 

Diskuze o změnách dotací na další rok. 

 

 

Datum: 11.11.2020 

Zapsal: ing. Jiří Holý 

Schválil: Ing. Jiří Holý 

 

 


