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

 

Datum: 21.01.2020 

 

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

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

 Omluveni: Bc. Radek Eliáš 

 

Hosté: Ing. Lea Enenkelová; Bc. Vlastimil Ševr 

 

Koordinátor: Markéta Benešová 

 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Individuální dotace Rally Příbram 

3) Dotační řízení a) Jednorázové sportovní akce 2020 

b) Činnost sportovní organizací 2020 

4) Závěr - různé 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 9 z 11 členů, KMTS je 

usnášeníschopná. Předseda KMTS přednesl program jednání.  

Schválení programu – hlasováno pro: 9 

              proti: 0 

              zdržel se: 0 

 

Vedoucí Městského kulturního centra (dále jen „MKC“) Bc. Vlastimil Ševr představuje červnovou akci 

Novák Fest 2020, kterou MKC pořádá. Akce se bude konat dne 21.06.2020 od 10:00 do 18:00 hod. 

Tématem akce budou olympijské hry - sport, jídlo z pěti kontinentů, vědomostní kvízy apod. Žádá kluby 

o spolupráci s účastí na akci i s nápady na zajištění programu (např. návrhy na olympijské sportovce, 

aktivity apod.). MKC vede kalendář akcí, žádá kluby o zasílání informací k pořádání sportovních akcí. 

V rámci projektu „Díky Vám“ prosí o vstupenky na významné turnaje a galavečery. 

 

Jan Hadraba informuje KMTS o galavečeru „Sportovec regionu Příbramsko 2019“, který se bude konat 

18.03.2020. Informuje o postupu při nominacích, vyhodnocení nominací atd.. Sportovec se bude 

vyhlašovat v těchto kategoriích jednotlivec dospělý, jednotlivec mládež, kolektiv dospělí, kolektiv 

mládež, trenér, handicap, síň slávy. 

  

ad2) Předseda KMTS informuje o žádosti o individuální dotaci na projekt „Rally Příbram“. Nejedná 

se o závod v seriálu závodů Mistrovství ČR, ale o jednodenní sprintrally a Mistrovství ČR v Rally 

historických automobilů.  

KMTS je toho názoru, že Rally Příbram je významnou tradiční akci, která se stala nedílnou součástí 

kulturního dění ve městě a zároveň jeho výbornou propagací. Nejedná se ale o sportovní akci jako 

takovou, a proto komise nedoporučuje podporu z balíku individuálních dotací. 

   hlasování:  hlasováno pro: 10 

     proti: 0 

     zdržel se: 0 

 

 

ad3) a) Jednorázové sportovní akce 2020 

 - žádost Wannado, z.s. na projekt „Wannado Festival 2020“ – jedná se náborovou akci 

sportovního charakteru. Město pořádá akci obdobného charakteru, a z tohoto důvodu KMTS navrhuje 

akci žadatele Wannado nepodpořit viz příloha. 

 

 - žádost Hokejového klubu HC Příbram, z.s. na projekt „Organizace sportovních turnajů pro 

mládež Hokejového klubu HC Příbram v roce 2020“ – žádost je navržena na vyřazení z dotačního řízení, 
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a to z toho důvodu, že písemná žádost byla podána po termínu. Zástupci klubu seznamují členy KMTS 

s žádostí zastupitelstvu o prominutí pozdního podání žádosti.  

   

hlasování o návrhu ponechat žádost, za podmínky, že zastupitelstvo přijme žádost 

klubu o prominutí pozdního podání: hlasováno pro: 6 

                       proti: 4 

       - schváleno 

  hlasování o návrhu částky 45.000,00 Kč: hlasováno pro: 5 

       - neschváleno 

  hlasování o návrhu částky 40.000,00 Kč: hlasováno pro: 6 

       - schváleno 

hlasování o konečném návrhu rozdělení částek jednotlivých žádostí dle přílohy: 

hlasováno pro: 6 

   proti: 4 

 

 b) Činnost sportovních organizací 2020 

 Činnost sportovních organizací je rozdělena výpočtem. Předseda KMTS seznamuje členy 

komise s problematikou nastavení podmínky pro účast na republikových soutěžích – některé sportovní 

kluby fungují na základě ligových či jim obdobných postupových soutěžích, ale současně se účastní 

pohárových a jednorázových soutěží. Na druhou stranu v některých sportech existují pouze pohárové 

a jednorázové soutěže většinou pořádané na celém území ČR. Účastník těchto pohárových seriálů 

navíc neabsolvuje žádnou kvalifikaci ani potvrzení výkonu postupem či sestupem do nižší soutěže. 

Jedná se o úpolové sporty (bojové), krasobruslení, taneční sporty, aerobic apod.. Členové komise 

diskutují o nastavení podmínek republika versus region. 

            Návrh předsedy – u sportů, které nejsou primárně kolektivní (v kolektivním sportu nastupují proti 

sobě dvě skupiny hráčů) a nemají ligovou soutěž, bude postupováno takto: za republikovou soutěž 

budou uznány pouze sportovci/sportovkyně/družstva, kteří se kvalifikovali před rozhodným datem do 

mistrovství republiky nebo soutěže na obdobné úrovni. Ostatní sportovci, kteří se účastní jednotlivých 

soutěží nad oblast kraje, budou považováni za regionální soutěžící.  

     hlasováno o návrhu předsedy: pro 10 

                 proti 0 

 Na základě výše schváleného upřesnění nespecifikovaných pojmů OŠKS provede výpočet a 

KMTS s tím bude souhlasit. 

     hlasováno o návrhu předsedy: pro 10 

                  proti 0 

 OŠKS osloví následující kluby: Klub tanečního sportu – Příbram z.s., Bruslařský klub Příbram, 

z.s., Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s., Spolek prevence a zdravého životního stylu, JUDO 

Příbram, z.s., Powerlifting klub Takis Příbram z.s., SK TRI klub Příbram, z.s., Triatlon Team Příbram, z. 

s., TK ROJA Příbram z.s. 

 

ad4) KMTS diskutuje o nastavení podmínky vyplacení dotace na trenéry s platnou trenérskou licencí. 

KMTS hlasuje o dvou návrzích –  podmínka platná od roku 2020 – pro: 3 (neschváleno) 

     podmínka platná od roku 2021 – pro: 6 (schváleno) 

  

  

 Vedoucí OŠKS seznamuje KMTS s dotačním procesem, schvalováním specifikací ZM. KMTS 

diskutuje o nastavení programů a pravidel pro poskytování dotací a nastaveném vyúčtování dotací. 

 

Zapsala: Markéta Benešová, koordinátor 

Schválil: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS 

 

Přílohy: prezenční listina 

 Návrhy rozdělení částek u programů Jednorázové sportovní akce 2020 a Činnost sportovních 

 organizací 2020 

 


