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Příloha č. 3 

Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen „komise“) 

 

Datum: 23.03.2022  

 

Účast:  (prezenční jednání): Ing. Jiří Holý (předseda); Miroslav Peterka (pozdější příchod); Mgr. Renáta Vesecká; Daniel 

Rosenbaum; František Jobek; Karel Makovec, MBA; Bc. Antonín Schejbal 

Online: Jan Hadraba  

Omluvena: Mgr. Jitka Charyparová 

 

Koordinátorka: Markéta Benešová 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Info ke schváleným programovým dotacím 2022 

3) Info o projektu „Na hřišti to žije 2022“ 

4) Individuální dotace Rally Příbram 

5) Individuální dotace SK SPARTAK 

6) Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájil předseda komise, přivítal přítomné. Je přítomno 7 z 9 členů (1 člen online), komise je 

usnášeníschopná. Předseda komise přednesl program jednání. 

Program schválen. 

   

ad2) Koordinátorka informovala členy komise o schválení dotací podaných v rámci vyhlášených dotačních programů 
v oblasti sportu pro rok 2022. Informuje o termínech podpisu dotačních smluv a jejich vyplacení. 
 

ad3) Radní pro sport Renáta Vesecká seznámila členy komise se startem projektu „Na hřišti to žije“ a s návrhem na 

slavnostní zahájení akce na Hřišti pod Svatou Horou dne 31.03.2022 s možností zapojení ukrajinských dětí. Diskuse 

doplněna předsedou komise o možnosti zapojení ukrajinsky popř. rusky mluvícího trenéra a způsobu informování dětí 

o akci. Slavnostní zahájení projektu bude uzpůsobeno aktuální situaci, případně budou ukrajinské děti zapojeny 

v průběhu konání projektu.  

 

ad4) Komise diskutovala o žádosti ID spolku AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR na projekt 41. Rally 

Příbram 2022. Komise je stejného názoru jako v předchozím období, tj. že Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje 

priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové 

aktivity dětí a mládeže. Komise nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací. 

Hlasováno o návrhu: PRO 7 (schváleno) 
 

ad5) Koordinátorka seznámila komisi s ID žádostí spolku SK SPARTAK na projekt SK SPARTAK Příbram - 

rekonstrukce 2021. Informovala o jednotlivých částech projektu a položkách v žádosti. Komise diskutovala o 

nenaplněném smluvním vztahu žadatele a města. Spolek žádá o ID na několik projektů, část projektu týkající se 

rekonstrukce je podmíněna souhlasem vlastníka, který není dodán. Část projektu týkající se zavlažovacího systému 

nebyla podpořena v rámci programových dotací v roce 2022, a to z důvodu nesplněné podmínky smluvního narovnání 

mezi městem a spolkem a nedořešení umístění technologie na pozemku města. Tyto podmínky nejsou stále naplněny. 

Poplatky, na které spolek žádá dotaci, nejsou nepředvídatelným výdajem, narovnání smluvního vztahu mezi žadatelem 

a městem je dlouhodobou záležitostí. 

Z výše uvedených důvodů komise navrhuje RM doporučit ZM neposkytnutí dotace do narovnání smluvního vztahu 

žadatele a města. 

Hlasováno o návrhu: PRO 7 (schváleno) 

  

dostavil se p. Peterka 

ad6) diskuse o aktuální situaci 

 

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven. 

 

Zapsala: Markéta Benešová v. r. 

Schválil: Ing. Jiří Holý v. r. 

 

Přílohy: Žádost o ID dotaci Rally Příbram a žádost o ID dotaci SK SPARTAK 


