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

 

Datum: 13.07.2020 

 

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. 

Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Petr Janota; Jan Hadraba, Karel Makovec, MBA 

 Nemluven: Antonín Schejbal 

 

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Lea Enenkelová 

 

Koordinátor: Markéta Benešová 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Činnost sportovních organizací 2021 

3. Jednorázové sportovní akce 2021 

4. Podpora vrcholového sportu 2021 

5. Rozvoj a opravy sportovišť 2021 

6. Reprezentant ČR 2021 

7. Žádost o individuální dotaci spolku Hokejový klub HC Příbram, z.s. 

8. Žádost spolku Klub tanečního spolku – Příbram 

9. Závěr - diskuse 

 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 9 z 10 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda KMTS přednesl program jednání. Odbor školství kultury a sportu (dále jen „OŠKS“) 

doplnil body programu. 

 

 Předseda představil nová pravidla pro poskytování dotací, která byla schválena na ZM dne 

22.06.2020. Informuje členy komise o zobecnění pravidel a nastavení omezení v jednotlivých dotačních 

programech.  

 

ad2) Program Činnost sportovních organizací byl upraven, tak aby byl pro žadatele srozumitelnější, 

došlo ke zjednodušení žádosti o dotaci a jejímu podání.  

Diskuse o nastavení bodovacího systému věk versus účast v soutěžích, rozdělení bodů a dopad 

změny systému bodování na výši částek u jednotlivých klubů. 

 Návrh na doplnění věty do dotačního programu Činnost sportovních organizací 2020: Děti 

v kategorii S6-10 nemůžou mít další body za účast v regionální, krajské nebo republikové soutěži. 

 Hlasování o návrhu: pro: 9 

  Navržení alokace 5.000.000,00 Kč – hlasováno pro: 9 

 Schválení návrhu programu Činnost sportovních organizací 2021 v upraveném znění (výpočet 

a alokace) viz příloha – hlasování pro: 9 

    

ad3) Program Jednorázové sportovní akce 2021 je ponechán za stejných podmínek jako 

v předchozím roce viz příloha – hlasování pro: 9 

 

ad4)  Předseda KMTS seznamuje členy komise s programem Podpora vrcholového sportu 2021, 

s nastavením programu, plněním účelu a podmínkami, které musí kluby splnit. Diskuse členů komise o 

nastavení uznatelných a neuznatelných výdajů. OŠKS seznamuje členy komise se způsobem kontroly 

vyúčtování. 

 Hlasování o návrhu alokace ve výši 8.000.000,00 Kč – pro: 2 - neschváleno 

 Hlasování o návrhu alokace ve výši 8.800.000,00 Kč – pro: 7 - schváleno 
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ad5) Předseda seznamuje členy komise s programem Rozvoj a opravy sportovišť 2021. Snahou 

města je podpořit údržbu a opravy sportovišť, která nejsou ve vlastnictví města. Představení programu 

„Moje kabina“, dotační program vyhlášený NSA pro malé obce na obnovu jejich sportovní infrastruktury. 

Diskuse o přidělování bodů při hodnocení žádostí.  

 Hlasování o alokaci a dotačním programu: pro: 9 

                                                                                                              

ad6) S dotačním programem Reprezentant ČR 2021 seznamuje komisi OŠKS. KMTS navrhuje 

vymazání podmínky, že žadatel má trvalé bydliště v Příbrami. 

 Hlasování o návrhu a znění dotačního programu pro: 9 

 

ad7) Předseda seznamuje komisi s žádostí o individuální dotaci pro subjekt Hokejový klub HC 

Příbram. Jedná se o rozdíl, který vznikl přeřazením klubu z vrcholu do činnosti. Návrh na snížení dotace 

o 20% z důvodu covidu, stejně jako v ostatních sportovních oblastech. 

 Hlasování o návrhu snížení částky o 20% pro: 5 – neschváleno 

 Hlasování o ponechání plné částky pro: 2 – neschváleno 

           zdržel: 1 

           střet zájmu: 1 

Komise doporučuje žádost k přijetí, ale žádá, aby rada města a zastupitelstvo města zvážilo ponížení 

požadované částky o 20%, tak jako u ostatních klubů v činnosti sportovních organizací.  

 Hlasování o návrhu pro: 6 

          zdržel: 2 

          střet zájmu: 1 

 

ad8) OŠKS informuje komisi o žádosti o stažení žádosti o dotaci v programu Činnost sportovních 

organizací 2020 spolku Klub tanečního sportu - Příbram z.s., a to z důvodu nesplnění podmínky 

minimální výše členského příspěvku 1.200,00 Kč/osobu za rok.  

Odbor informuje o doplnění podmínky do programu, která umožňuje OŠKS vyzvat žadatele o dotaci o 

doložení pravdivosti a správnosti údajů v podané žádosti o dotaci. Podmínka byla do programu 

doplněna ve spolupráci s JUDr. Samkem. 

Diskuse o možnostech kontroly členské základny, kterou provádí KMTS.  

Hlasování o návrhu nastavení kontroly členské základy doložením zaplacení členských příspěvků jako 

podmínku programu u všech žadatelů pro: 1 - neschváleno 

Hlasování o návrhu nastavení náhodných kontrol pro: 8 - schváleno 

Komise bere žádost spolku Klub tanečního sportu – Příbram z.s..na vědomí. 

Hlasování o žádosti: pro 9 

 

ad9) Zástupce spolku Volejbalový klub Příbram žádá vedoucí OŠKS o pomoc v jednání se ZŠ Školní 

o možnosti využít tělocvičnu i o víkendech. 

 Informace o termínech a programu „Na hřišti to žije“. 

 Informace o galavečeru „Sportovec regionu“. Galavečer je přeložen na listopad. 

 Informace o akci „S Českou spořitelnou v pohybu“. Akce je přesunuta na 01., 02. a 03.10. na 

nám. 17. listopadu. 

 Dotaz na žádosti příbramských klubů v programu Covid vyhlášený NSA. 

 

Datum: 15.07.2020 

Zapsala: Markéta Benešová 

 

 

Přílohy: prezenční listina 

 dotační programy 2020 


