
Zápis z jednání Komise pro mládež, t ělovýchovu a sport (dále jen KMTS) 
 
Datum: 20.02.2019 
 
Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; 
Antonín Schejbal; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec, MBA; Petr Janota; Jan Hadraba (komise je 
usnášeníschopná, přítomno 9 z 13 členů) 
 Omluveni: František Jobek; Bc. Radek Eliáš; Milan Vančát; Jakub Hušek 
 
Hosté: Svatopluk Chrastina 
 
Koordinátor: Markéta Benešová 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Dotační řízení pro rok 2019 – Reprezentant ČR 
4. Dotační řízení pro rok 2019 – Vrcholový sport 
5. Dotační řízení pro rok 2019 – Jednorázové sportovní akce 
6. Dotační řízení pro rok 2019 – Činnost sportovních organizací 
7. Nastavení dotačního programu – Činnost sportovních organizací pro rok 2020 
8. Závěr 
 
ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS a přednesl program jednání. Je přítomno 7 z 13 členů, KMTS je 
usnášeníschopná.  
 
ad2) Schválení programu – hlasováno pro:7 
     proti: 0 
         zdržel se: 0 
 
ad3) KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělení dotací dle přiložené tabulky. Návrh 
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019. 

- hlasováno pro: 7 
         proti: 0 
  zdržel se: 0 

  
KMTS schvaluje usnesení o převodu nerozdělených prostředků z programu Reprezentant ČR 

do Individuálních dotací. 
- hlasováno pro: 7 

         proti: 0 
  zdržel se: 0 

 
 
 
ad5) Přišla paní Charyparová a pan Schejbal – je přítomno 9 z 13 členů, KMTS je unášeníschopná. 
 

KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělení dotací dle přiložené tabulky. Návrh 
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019. 

- hlasováno pro: 9 
           proti: 0 
        zdržel se: 0 

 
Předseda předložil KMTS stížnost bývalého trenéra a rodičů členů klubu CK Příbram, z.s.. Stížnost byla 
projednána dne 06.02.2019 panem místostarostou Mgr. Janem Konvalinkou, Ing. Leou Enenkelovou, 
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, Markétou Benešovou a zástupci klubu p. Jiřím Wimmrem a 
Ing. Markem Volfem. Předseda KMTS předal stížnost vedení města k opětovnému projednání. 



 
ad4) KMTS projednala žádosti o dotace a doporučuje přidělení dotací dle přiložené tabulky. Návrh 
bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019. 

- hlasováno pro: 9 
                proti: 0 
         zdržel se: 0 

  
KMTS schvaluje usnesení o převodu nerozdělených prostředků z programu Vrcholový sport do 

programu Činnost sportovních organizací. 
- hlasováno pro: 9 

                proti: 0 
         zdržel se: 0 

 
ad6) KMTS prověřila počty členů v jednotlivých klubech a porovnala je s údaji v žádostech o dotace. 
Od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek obdržel předseda KMTS žádost o zařazení členů do 
republikové soutěže v souladu s jejich žádosti o dotaci. Na základě materiálu vypracovaného zástupcem 
České unie sportu p. Janem Hadrabou se KMTS shodla na tom, že divize, kterou pořádá vyšší 
organizace než Krajský fotbalový svaz a jsou nad ní další dvě vyšší soutěže bude považována za 
krajskou soutěž. Divize, kterou pořádá vyšší organizace než Krajský fotbalový svaz a není nad ní vyšší 
soutěž bude považována za republikovou soutěž. V případě žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek 
tedy bude divize brána jako krajská soutěž. 
   

KMTS projednala žádosti o dotaci a doporučuje přidělit dotace dle přiložené tabulky výpočtu 
varianta A (alokace může být upravena dle výsledku jednání zastupitelstva města o přidělování dotací). 
Návrh bude předložen k projednání radě města dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne 25.03.2019. 

- hlasováno pro: 9 
         proti: 0 
  zdržel se: 0 

 
ad7) Předseda seznamuje KMTS i s probíhajícími jednáními ohledně koncepce Sportu pro všechny, 
především pro mládež. Základními strategickými cíli jsou podpora SK/TJ, pořádání masově-sportovních 
akcí ve spolupráci s nimi, podpora místních sportovních center a spolupráce se školskými zařízeními. 

Předseda KMTS navrhuje možné nastavení podmínek a kritérií pro přidělování dotací v souladu 
s nastavením žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nastavení podmínek 
programu bude předmětem dalšího jednání komise. 
 
Ad8)  Termín dalšího jednání komise bude 05.03.2019. 
 
 
Datum: 20.02.2019 
Zapsala: Markéta Benešová 
 
Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS 
 
Přílohy: prezenční listina, tabulky s žadateli o dotace v jednotlivých programech 
 
 
 


