Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“)
Datum: 27.04.2022
Účast: (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum
(pozdější příchod); František Jobek; Bc. Antonín Schejbal; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová
Omluven: Karel Makovec, MBA
Host: Ing. Martin Buršík, MBA
Koordinátorka: Markéta Benešová
Program:
1) Zahájení
2) Žádost o ID Brdonoš
3) Žádost o ID TJ AMASOMA
4) Žádost o ID Bruslařský klub Příbram
Žádost o ID Hokejový klub HC Příbram
5) Dotační programy pro rok 2023
6) Závěr - diskuse
ad1)
Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 9 členů, komise je usnášeníschopná.
Předseda komise přednesl program jednání.
Program schválen.
ad2)
Diskuse o žádosti a důvodu vyřazení žádosti z dotačního řízení programových dotací v oblasti Jednorázové
sportovní akce 2022 (pozdní podání žádosti). Jedná se o tradiční akci, kterou spolek každoročně pořádá pro širokou
veřejnost. Akce se účastní i příbramské a podleské děti.
Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci ve výši 45.000,00 Kč
Hlasováno o návrhu: PRO 6, ZDRŽEL 1 (návrh byl přijat)
ad3)
Diskuse o žádosti a důvodu vyřazení žádosti z dotačního řízení programových dotací v oblasti Rozvoj a opravy
sportovišť 2022 (nebyla splněna podmínka programu, a to současné podání žádosti v oblasti Činnost sportovních
organizací 2022. Účelem podmínky bylo prokázání, že organizace má mládežnický oddíl. To bylo prokázáno úspěšnou
žádostí v programu Můj klub). Koordinátorka seznamuje komisi s individuální žádostí a informuje o rozdílech s původní
žádostí podanou v programu. V rámci programových dotací spolek žádal o dotaci na úhradu nákladů za úpravu okolního
terénu, instalaci zabezpečovacího systému a vybudování zavlažovacího systému. Při zemních pracích, které v areálu
spolku v rámci rekonstrukce sportoviště neustále probíhají, byl zjištěn havarijní stav jedné ze střídaček. V průběhu
dalšího období došlo k odcizení části plotu a byl zjištěn úbytek vody ve stávajícím vrtu. Z těchto důvodů žádá spolek o
individuální dotaci částečně na jiné náklady než v původní žádosti v programových dotacích.
Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci ve výši 470.000,00 Kč a uvedenou částku pokrýt
zůstatkem z nevyčerpaných finančních prostředků programových dotaci Rozvoj a opravy sportovišť 2022.
Hlasováno o návrhu: PRO 7 (návrh schválen)
Dostavil se p. Rosenbaum
ad4)
Diskuse o žádostech o ID podaných z důvodu navýšení ceny za pronájem ledu, tj. žádosti Bruslařského klubu
a Hokejového klubu. K navýšení ceny ledu došlo z důvodu nárůstu cen za energie. Předseda komise seznamuje členy
komise s oběma žádostmi a výpočty, které kluby do žádosti uvedly.
Bruslařský klub uvádí v žádosti navýšení ceny za pronájem ledu od 01.06.2022. Při stejném odběru ledu jako v roce
2021 by žadatel zaplatil o cca 66.300,00 Kč více (jedná se o odhad poskytnutý ředitelem SZM Příbram). O tuto částku
spolek žádá.
Hokejový klub uvádí v žádosti dvě navýšení ceny. První navýšení ceny za pronájem ledu od 01.01.2021 způsobilo
navýšení ceny v období od 01/2022 do 05/2022 o částku 416.000,00 Kč (mládež o 378.000,00 Kč, skupina žen o
5.000,00 Kč a A tým dospělých o 33.000,00 Kč) a druhé navýšení ledu k 01.06.2022 způsobí navýšení ceny o
293.000,00 Kč (mládež 250.000,00 Kč, skupina žen 6.000,00 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč). Spolek žádá o
částku 709.000,00 Kč.
Komise diskutuje o možnostech podpory pro oba kluby a navrhuje sjednotit podmínky, tj. poskytnout dotaci na náklady
vzniklé navýšením ceny za pronájem ledu od 01.06.2022. V rámci dotace pro Hokejový klub navrhuje komise podpořit
všechny hokejové skupiny včetně A týmu, a to z důvodu postupu A týmu do play-off.
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Komise dále diskutuje o všech změnách cen v Ceníku služeb Sportovního zařízení města Příbram a dopadu tohoto
navýšení na sportovní spolky.
Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Bruslařský klub Příbram, z.s. ve výši 66.300,00 Kč
Hlasováno o návrhu: PRO8 (návrh schválen)
Komise navrhuje RM doporučit ZM poskytnout dotaci pro Hokejový klub HC Příbram, z. s. ve výši 293.000,00
Kč (mládež 250.000,00 Kč, skupina žen 6.000,00 Kč a A tým dospělých 37.000,00 Kč).
Hlasováno o návrhu: PRO 8 (návrh schválen)
ad5)
Diskuse o možných změnách v dotačních programech v oblasti sportu pro rok 2023, změně podmínek např.
v Rozvoji a opravách sportovišť. Bude řešeno na dalším jednání komise.
ad6)
Na základě podnětu Ing. Buršíka diskutuje komise o možnostech revitalizace veřejně dostupného hřiště Cvična.
Diskuse probíhá již na úrovni pracovní skupiny Sport 2030. Hřiště není vhodné pro položení umělého povrchu a není
vytíženo tak, aby byla rekonstrukce přínosem. Hřiště je navíc v blízkosti multifunkčního hřiště s umělým povrchem
Základní školy Březové Hory.
Diskuse o chystaných revitalizacích veřejně dostupných hřišť a hřiště Hlinovky.
Diskuse o možném využití volejbalových kurtů a spolupráci TJ Baník pro VK Příbram.

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven.
Zapsala: Markéta Benešová v. r.
Schválil: Ing. Jiří Holý v. r.
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