
Zápis z jednání Komise pro mládež, t ělovýchovu a sport (dále jen KMTS) 
 
Datum: 26.03.2019 
 
Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr. 
Renáta Vesecká; Antonín Schejbal (dorazil později); Daniel Rosenbaum; Petr Janota; Jan Hadraba; 
Milan Vančát (komise je usnášeníschopná, přítomno 10 z 13 členů) 
 Omluveni: Bc. Radek Eliáš; Karel Makovec, MBA; Jakub Hušek 
 
Hosté: Mgr. Jan Slaba; Svatopluk Chrastina 
 
Koordinátor: Markéta Benešová 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu jednání a přítomnost hosta 
2. Zpráva ze setkání ředitelů škol ohledně sportovních tříd 
3. Projednání způsobu přijetí koncepce města v oblasti sportu 
4. Nastavení pravidel a programů pro dotační řízení pro rok 2020 
5. Závěr 
 
ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS a přednesl program jednání. Je přítomno 9 z 13 členů, KMTS je 
usnášeníschopná.  

Schválení programu a přítomnost hosta – hlasováno pro: 9 
              proti: 0 
                                         zdržel se: 0 
 
 
ad2)  Host Mgr. Jan Slaba přednesl zprávu z jednání ředitelů škol se zástupci města o možnosti 
zřízení sportovních tříd ve školách, o komunikaci škol se sportovními kluby, kvalifikaci učitelů, o 
možnostech prezentace méně známých sportů atd. KMTS jednala o nastavení spolupráce s řediteli 
škol. 
 
 
ad3) Předseda KMTS informuje o podkladech pro Plán rozvoje sportu, které zpracovala pracovní 
skupina „Plán rozvoje sportu Příbram“ a které budou předány spolu s ostatními podklady a poznatky 
dalších pracovních skupin k vypracování koncepčního materiálu. Pokud RM tak rozhodne, 
specializovaná agentura zpracuje Plán rozvoje sportu města Příbram, který bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení. Bude uspořádána konference o problémech sportu, která ukáže problémy 
nesportujících dětí a mládeže. Termín konference upřesní pracovní skupina. Kluby a sporty se budou 
prezentovat na akcích koordinovaných SZM, termíny budou upřesněny. Začíná se pracovat na 
možnostech pořádání akce „Sportovec roku města“. 

 
ad4) KMTS diskutovala o možné výši členského příspěvku, kterým je podmíněna žádost o dotaci a 
jeho následné kontrole v souvislosti s uvedením počtu členů v žádosti o dotaci. Dále se diskutovala o 
tom, že podmínkou dotací z města bude podaní žádosti o dotaci v programu MŠMT „Můj klub“. 
 
 
ad5)  Komisi svolá předseda KMTS. 
 
Datum: 28.03.2019 
Zapsal: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS a Markéta Benešová 
 
Souhlasí: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS 
 
Přílohy: prezenční listina 


