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

 

Datum: 14.10.2020 

 

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek – přišel v průběhu; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav 

Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Jan Hadraba, Karel Makovec – přišel v 

průběhu, MBA, distančně - Antonín Schejbal 

 

Hosté:  

 

Koordinátor: Markéta Benešová nepřítomen z důvodu omezení počtu účastníku – Covid-19 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o činnosti klubů a města v době od poslední komise 

3. Projednání individuální žádosti Superliga malé kopané 

4. Projednání individuální žádosti Národní liga MMA 

5. Projednání individuální žádosti Údržba a revitalizace sportoviště 

6. Závěr - diskuse 

 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 10 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda KMTS přednesl program jednání.  

 

ad2) Předseda informoval o činnosti v oblasti sportu: Trenéři do škol, Na hřišti to žije, konání akcí 

v době omezení, stav klubů atd. 

 Informace a diskuze k účasti delegace města na NAS ohledně možné dotace na vybudování 

atletického hřiště a multifunkční haly. 

    

dorazili další 2 členové komise  

ad3) Projednání individuální žádosti Superliga malé kopané 

Jedná se o tradiční akci, která byla i loni podpořena z individuálních dotací. Klub změnil vedení a snaží 

se obnovit činnost. Přestože jde o podporovatelnou akci, mělo být požádáno primárně v programu 

Jednorázové akce. Důvodem, proč požádáno v programových dotacích nebylo, jsou problémy ve 

vedení, které byly vyřešeny. Vzhledem k výše uvedenému a rozpočtovým omezení bylo navrženo 

krácení dotace. 

 

 Hlasování o návrhu 25.000,00 Kč – pro: 1 - neschváleno 

 Hlasování o návrhu 20.000,00 Kč – pro: 2 - neschváleno 

 Hlasování o návrhu 15.000,00 Kč – pro: 9 - schváleno 

 

ad4) Projednání individuální žádosti Národní liga MMA 

Loni se konala akce poprvé, organizátorství akce bylo přesunuto z Dobříše, a to z důvodu opravy haly. 

Podpořeno individuální dotací. Letos opět organizátorství uděleno až v průběhu roku. Z hlediska 

prezentace města i podpory mládeže podporovaná akce. 

Mgr. Vesecká nahlásila střet zájmů.  

 

 Hlasování o návrhu podle žádosti – pro: 8, zdržel se 1 - schváleno 

 

ad5) Projednání individuální žádosti Údržba a revitalizace sportoviště 

Klub není žadatelem v programu Činnost sportovních organizací, přestože letos má nárůst členů 

dospělých i v oblasti dětí a mládeže. V příštím roce bude žadatelem. Bude oprávněným žadatelem i 

v programu Rozvoj a opravy sportovišť 2021. Letos investoval do vlastního sportoviště nemalé částky 
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a finance potřebuje na dokončení. Nabízí jako reciproční plnění využívání sportoviště zdarma pro 

příbramské školy. Přestože podle strategie města nemůže být žadatelem na údržbu zařízení klub, který 

není oprávněným žadatelem v činnosti, vývoj jasně ukazuje na nárůst činnosti klubu a to i v oblasti dětí 

a mládeže. Komise navrhuje částečnou podporu i na rok 2020. 

 

 Hlasování o návrhu podle žádosti – pro: 0 - neschváleno 

 Hlasování o návrhu 20.000,00 Kč – pro: 9 - schváleno 

 

Datum: 14.10.2020 

Zapsal: ing. Jiří Holý 

Schválil: Ing. Jiří Holý 

 

 

Přílohy: prezenční listina 


