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

 

Datum: 21.02.2023  

 

Účast: Mgr. Renáta Vesecká (předsedkyně); Ing. Jiří Holý (místopředseda); Daniel Rosenbaum; František Jobek; Jan 

Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová; Jakub Hušek; Tomáš Novák 

 

Omluven: Ema Davidová 

 

Hosté: Miroslav Peterka (místostarosta) 

 

Koordinátorka: Markéta Benešová 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Dotační řízení 2023 

3) Individuální dotace na projekt Rally Příbram 

4) Sportovec Příbramska 2022 

5) Závěr - diskuse 

 

ad1) Schůzi zahájila předsedkyně komise, přivítala přítomné. Je přítomno 8 z 9 členů, komise je usnášeníschopná. 

Předsedkyně komise přednesla program jednání. 

 

Program schválen. 

   

ad2) Dotační řízení 2023 
 Podpora vrcholového sportu 
 Komise projednává jednotlivé žádosti. Diskutuje o možném rozdělení finančních prostředků, o aktuální situaci 

ve fotbale, nákladnosti hokeje (navýšení ceny ledu). Místostarosta informuje, že rada města vzala na vědomí 
podnět komise z předchozího jednání dne 26.01.2023 na projednání navýšení ceny pronájmu ledu v SZM 
Příbram a na návrh řešení pro žadatele o dotaci, kterých se navýšení cen přímo týká. Podnětem se bude rada 
města zabývat na dalších svých jednáních. 

 
Jednání opustil František Jobek (přítomno 7 z 9 členů) 
 
Komise navrhuje rozdělit alokovanou částku 8.070.000,00 Kč dvěma způsoby. 
1. Pokud se ukáže, že příjemce FK VIAGEM PŘÍBRAM a.s. nemůže být dle Pravidel pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020, Díl I, čl. 1, odst. 2. příjemcem finančních 
prostředků, navrhuje komise u tohoto žadatele nepodpořit část projektu pro dospělé a rozdělit finanční 
prostředky dle varianty A viz příloha zápisu. 
 
2. Navrhuje komise rozdělit alokovanou částku dle varianty B viz příloha zápisu. 

  
 Podnět komise pro radu – dle názoru komise z varianty B vyplývá nedostatečná alokace finančních prostředků 

pro podporu vrcholového sportu vzhledem k aktuální situaci s navýšením cen energií, a proto navrhuje RM 
potažmo ZM navýšit alokaci finančních prostředků v programu Podpora vrcholového sportu 2023 na 
9.500.000,00 Kč. 
 
Hlasováno o předložení obou variant rozdělení finančních prostředků a podnětu pro radu 

 PRO: 5  ZDRŽEL: 2 NÁVRH SCHVÁLEN 
  
 Činnost sportovních organizací 
 Kontrola členské základny – odbor informuje o žadatelích, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti. 

CK Příbram, z.s. – 5 cyklistů má s klubem sepsanou závaznou smlouvu a jsou členy klubu od 01.01.2023, 
z tohoto důvodu je porušena podmínka dotačního programu o úhradě členských poplatků za rok 2022. 
Návrh na prominutí podmínky na úhradu členského poplatku za rok 2022 a započítání 5 členů do počtu členské 
základny 
Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL: 0  NÁVRH SCHVÁLEN 
 
FBC Příbram, z. s. – odbor informuje o prozatím nedoloženém potvrzení členské základny, termín doložení byl 
posunut z důvodu chyby svazu do 24.02.2023. 
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Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z.s. – odbor informuje o chybně uvedeném údaji v žádosti o dotaci. 
Do celkového počtu dospělých zahrnul žadatel i počet dětí do 23 let, a tím nebyla splněna podmínka podílu 
členů žadatele z řad dětí a mládeže do 23 let vůči zbytku jeho členské základny, tj. že musí dosahovat alespoň 
20%. Před jednáním komise předseda klubu zaslal písemné vyjádření, které odbor komisi sdělil. 
Komise navrhuje ponechat žadatele v dotačním řízení na základě jeho vyjádření. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 
Spolek prevence a zdravého životního stylu – žádost nepodána dle pravidel (žádost nebyla řádně podána přes 
aplikaci). 
Návrh na vyřazení 
Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Kontrola zařazení členů do soutěžních/nestoutěžních kategorií – manažer sportu Jan Hadraba informuje o 
nesrovnalostech: 
Žadatel TK ROJA – dle kontroly manažera sportu jsou v doloženém seznamu členské základny nesrovnalosti 
u některých členů zařazených do soutěžící kategorie. Odbor bude žadatele informovat o výsledku kontroly a 
vysvětlení nesrovnalostí.  
 
V rámci dotačního programu Činnost sportovních organizací 2023 komise navrhuje rozdělení částky 

5.700.000,00 Kč podle tabulky výpočtu dle hodnotících kritérií na základě kontroly členské základny a zařazení 

do soutěží provedené odborem a manažerem sportu. 

Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 

 
Reprezentant ČR 
Odbor informuje o doložených či nedoložených potvrzeních o zařazení žadatelů do reprezentace ČR.  
Za žadatele CK Příbram, z.s informuje komisi Jakub Hušek. Vysvětluje nedoložení potvrzení změnami 
v Českém svazu cyklistiky, které způsobily vyřazení členů jejich týmu z reprezentace. Spolek zašle žádost o 
stažení žádosti o dotaci a nastalou situaci bude řešit podáním žádosti o individuální dotaci. 
 
Žadatel Hana Křivová – doloženo potvrzení o zařazení do reprezentace ČR. Diskuse o podmínkách dotačního 
programu – žadatelka nesplňuje podmínku programu, a to tu, že mezinárodní sportovní federace oficiálně 
nestanovila reprezentaci v nižších věkových kategoriích než je 15 let (člence, na kterou je žádáno, je 11 let a je 
zařazena v mladších žákyních). Komise navrhuje vyřazení žádosti z důvodu nesplnění podmínky dotačního 
programu, není oprávněným žadatelem dle Článku 2, odst. 2.1.. Žadatel bude nastalou situaci řešit žádostí o 
individuální dotaci. 
 
Komise navrhuje žadatelům zařazeným do dotačního řízení částku 50.000,00 Kč/jednoho žadatele. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Jednání opustil Jakub Hušek (přítomno 6 z 9 členů) 
 
Rozvoj a opravy sportovišť 
Komise boduje žádosti podané v dotačním programu a dle přidělených bodů navrhuje rozdělení finančních 
prostředků. 

Rozvoj a opravy sportovišť 2023 - hodnocení žádostí 

Žadatel  

Bodovací systém z dotačního programu 

Body 
celke

m 

Pořadí 
dle 

bodů 

Podíl 
města v 

% 

Reálnost a 
připravenos
t projektu 
(max 10 b.) 

Podíl 
žadatele na 
realizaci 
projektu 
(max 10 b.) 

Přínos 
projektu 
pro město 
(max 10 
b.) 

Míra 
využití 
sportovišt
ě 
(max 20 
b.) 

Tělocvičná jednota Sokol 
Příbram 9 2 8 20 39 3 79 

TJ AMASOMA Příbram, z. s. 9 2 9 20 40 2 80 

TJ Baník Příbram, z.s. 10 5 10 20 45 1 50 

TK ROJA Příbram z.s. 3 2 1 10 16 4 77 

Hlasováno o návrhu rozdělení financí dle tabulky hodnocení:  
PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  NÁVRH SCHVÁLEN 
Na jednání se vrátil František Jobek (přítomno 7 z 9 členů) 



3 
 

 
Sportovní Akce 
Komise navrhuje rozdělení částky 570.000,00 Kč podle tabulky v příloze. 
 
Hlasováno o návrhu: PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
  

ad3) Komise diskutovala o žádosti ID spolku AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR na projekt 42. Rally 

Příbram 2023. Komise je stejného názoru jako v předchozích obdobích, 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  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 

 

ad4) Jan Hadraba informuje o připravované akci Sportovec Příbramska 2022. Akce se bude konat 29.03.2023 

v estrádním sále DAD. Manažer sportu informuje o jednotlivých kategoriích, nominacích a nominovaných, 

o připravovaném gala večeru, diskuse o připravovaném programu. 

 

 

Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven. 

 

Zapsala: Markéta Benešová v. r. 

Schválila: Mgr. Renáta Vesecká v. r. 

 

 


