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

Datum: 02.10.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek; Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav Peterka; Mgr.
Renáta Vesecká; Karel Makovec, MBA; Petr Janota; Jan Hadraba; Bc. Radek Eliáš

Omluven: Daniel Rosenbaum; Mgr. Milan Vančát
Neomluven: Antonín Schejbal

Hosté: Ing. Lea Enenkelová (vedoucí Odboru školství, kultury a sportu); Svatopluk Chrastina (radní)

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Úprava pravidel pro
3. Žádost o individuální dotaci –
4. Informace o jednání RM, absence členů komise
5. Informace o konferenci sportu „Vraťme dětem radost z pohybu“
6. Informace o zpracování koncepce sportu
7. Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 10 z 12 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

Předseda KMTS přednesl program jednání, na program byl přidán bod 4
Schválení upraveného programu – hlasováno pro: 10

proti: 0
zdržel se: 0

ad2) Předseda komise informuje členy o nových pravidlech, která budou na jednání ZM dne
07.10.2019. Vedoucí OŠKS seznamuje členy komise s jednotlivými změnami, které byly odbory OŠKS
a SOKVA navrženy. Sděluje členům komise, z jakých důvodů k úpravám pravidel došlo, že se jedná o
změny na základě zkušeností s kontrolou vyúčtování dotací a požadavků vedení města. Informuje členy
komise, že tyto změny byly všechny projednány a odsouhlaseny nejužším vedením města. Slovo si bere
p. Chrastina. Uvádí, že pravidla jsou nepřátelská vůči sportovním klubům, a hlavně vůči Sokolu. Vedoucí
OŠKS upozorňuje na to, že pravidla pro poskytování dotací nejsou platná pouze pro sportovní oblast,
ale i pro ostatní oblasti. P. Chrastina oponuje, že si změny, dle jeho slov, odbor tiše „ušudlal“ na koleni,
že mají být pravidla projednána s předsedy komisí, popř. minimálně s předsedou KMTS. Napadá
všechny změny, které jsou navrženy vyjma bezdlužnosti statutárních zástupců a zrušení samostatného
účtu. Vedoucí znovu informuje o tom, že změny v pravidlech byly navrženy ve spolupráci odborů OŠKS
a SOKVA a že byly schváleny nejužším vedením města a upozorňuje, že členové komise jsou
v ambivalenci, a to z toho důvodu, že jsou zástupci poskytovatele a zároveň jsou příjemci dotace. Slovo
si bere předseda komise. Vyjadřuje lítost nad tím, že odbor neprojednal změny alespoň s předsedy
komisí nebo je alespoň neinformoval. Nesouhlasí s některými změnami (způsob uplatňování zálohově
placených energií a nemožnost zahrnutí neuplatněné DPH u plátců DPH do uznatelných nákladů).
Nesouhlasí s tím, že není možné zkontrolovat správnost těchto položek v systému průběžných dotací.
Srovnává městem používaný systém se systémem kontroly dotací a jiných veřejných prostředků
finančním úřadem založeném na obecné kontrole, namátkových hloubkových kontrolách (i
nedokladových) a jasném systému sankcí. Vyzývá p. Chrastinu, aby vystoupil se svými námitkami na
zastupitelstvu, pokud nesouhlasí se zněním pravidel. Naopak předseda komise souhlasí s odborem
ohledně velmi nízké úrovně zpracovaných vyúčtování ze strany klubů a s tím, že takto špatným
zpracováním si způsobují problémy sami. Souhlasí s p. Chrastinou, že odbor by měl být přísnější a



v případě chyby by měl odbor stanovit jasnou lhůtu pro odstranění vad podání (např. 7 dnů) a při
neodstranění vytýkané skutečnosti neuznat nebo pokutovat.

ad3) Předseda seznamuje členy komise s žádostí o individuální dotaci – členové
komise diskutují o nákladech a rozpočtu, který je uveden v žádosti. Dle jejich slov, pokud je sportovec
nominován jako reprezentant ČR, většinu nákladů hradí svaz.

Vzhledem k nedostatečné alokaci prostředků KMTS nedoporučuje přidělení dotace.
Hlasováno o návrhu pro: 9

proti: 0
zdržel se: 0

ad4) OŠKS a předseda informují členy komise o usnesení RM zde dne 16.09.2019 R.usn.č.902/2019
o kritériích pro odvolání z pozice člena komise RM na jednání komise, a to z důvodu absence, pokud
je vyšší nebo rovna 60%.

KMTS navrhuje RM snížit počet členů KMTS na 11.
Hlasováno o návrhu pro: 9

proti: 0
zdržel se: 0

ad5) Předseda informuje o přínosech konference sportu „Vraťme dětem radost z pohybu“. Na jedné
nebo dvou ZŠ v Příbrami bude spuštěn program „Sportík“. Jedná se o pilotní,
nedotovaný projekt, kdy trenéři ze sportovních klubů budou s učiteli přítomni v hodinách tělesné
výchovy. Předpokládané datum spuštění je 01.02.2020. zapůjčí školám potřebné
vybavení.

ad6) Předseda seznamuje členy komise s informacemi z jednání s z agentury Lokal
Sport, která pro město Příbram zpracovává strategický plán rozvoje sportu. Dotazník vyplnilo okolo
2.000 respondentů a nejčastěji požadují ve městě bazén, atletický stadion a halu. Nyní se agentura
zabývá pasportizací sportovišť, dotazníkem, rozbory, srovnávání s jinými městy atd. Strategický plán
bude zpracování do 31.10.2019.

ad7) Další jednání KMTS bude dne 05.11.2019 od 17:00 hod.

Datum: 15.10.2019
Zapsal: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS a Markéta Benešová, koordinátor

Přílohy: prezenční listina
Pravidla pro poskytování dotací s navrženými změnami


