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

 

Datum: 26.01.2023  

 

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

Jitka Charyparová; Jakub Hušek; Ema Davidová 

 

Omluven: Tomáš Novák 

 

Hosté: Miroslav Peterka (místostarosta), Ing. Lea Enenkelová (vedoucí OŠKS 

 

Koordinátorka: Markéta Benešová 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení se s prací komise (statut, podepsání mlčenlivosti atd.) 

3) Volba místopředsedy 

4) Dotační řízení 2023 

5) Sportovec Příbramska 2022 

6) Projekt „Na hřišti to žije“ 

7) 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) Předsedkyně seznámila členy komise s prací komise, se statutem komise, členové byli seznámeni s podmínkou 
mlčenlivosti, kterou podepsali. 
  

ad3) Volba místopředsedy 
 Předsedkyně informuje o možnosti uvedenou ve statutu komise zvolit místopředsedu komise, a to z důvodu 

možného zastoupení při jednáních nebo účastech na akcích, a navrhuje Ing. Jiřího Holého. Jiný protinávrh nebyl 
předložen. 
 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 

ad4) Předsedkyně seznamuje členy komise s dotačními programy a s pravidly. Upozorňuje, že pravidla pro 
poskytování dotací jsou platná pro všechny dotační oblasti města. Dále upozorňuje na rozmáhající se negativní 
jev neustálého udělování a schvalování výjimek při poskytování dotací, programových i individuálních. 
Na dotaz členů komise na schválené alokace v dotačních programech. OŠKS informuje, že rozpočet bude 
schválen na jednání ZM dne 13.02.2023, a z toho důvodu nejsou nyní alokace známy. Na dnešním jednání 
komise proto budou projednány jednotlivé žádosti o dotace pro rok 2023. 
 

 ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2023 
Členové komise diskutují o specifikacích nákladů, na které jsou případné dotace použity. Předsedkyně 
vysvětluje, že spolky mohou vyúčtovat náklady, které souvisí s činností klubu. Náklad musí být uznatelný 
v rámci pravidel, dotačního programu a smlouvy. 
Dotaz členů komise na navýšení ceny pronájmu za led na SZM, které má nastat od května   2023 – zda bude 
navýšení řešeno vedením města stejně jako v roce 2022. V roce 2022 bylo navýšení ceny za pronájem ledu 
řešeno u HC Příbram a Bruslařského klubu žádostmi o individuální dotaci. 
 
Návrh – předat podnět komise radě města, a to projednání navýšení ceny pronájmu ledu v SZM Příbram a 
návrh řešení pro žadatele o dotaci, kterých se navýšení cen přímo týká. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 

  
Členové komise procházejí jednotlivé žádosti. Jedná se o pravidelné žadatele vyjma spolku Sportovní klub 
Příbram, z.s.. Spolek není oprávněným žadatelem v NSA, a proto může podat žádost v programu Činnost 
sportovních organizací bez doložení žádosti podané na NSA. 
Spolek prevence a zdravého životního stylu – žadatel nesplnil podmínku pravidel řádného podání žádosti, tj. 
podání žádosti v aplikaci a zároveň podání písemné. Žadateli jsou opakovaně udělovány výjimky. 
Komise navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyřadit tuto žádost z dotačního řízení. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
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Členská základna – rozhodný údaj pro výpočet výše dotace. Kontroluje se počet členů v klubech a jejich 
zařazení do soutěží. 
Kontrolu počtu členů provádí OŠKS. Informuje komisi o podmínkách doložení členské základny. Dotazuje se 
na postoj komise k případnému odpuštění členského poplatku u členů, kteří zároveň pomáhají s tréninkem. 
Stanovisko komise – kluby musí tuto transakci doložit výdajovým/příjmovým dokladem nebo jiným finančním 
dokladem.  
Kontrola zařazení členů do soutěží – za komisi kontroluje Jan Hadraba – kontroluje dle svazové struktury svazů. 
Informuje o problémech a o probíhajících kontrolách členských základen a zařazení členů do soutěží z NSA. 
Kontrola členské základny bude hotova do dalšího termínu jednání komise. 
Komise chce zaslat klubům výše uvedené info – připomenout podmínky zařazení člena do členské základny a 
do soutěží a informovat o doložení členských poplatků (odpuštění poplatku). Pokud budou kluby kontaktovány 
NSA ve věci kontroly, mohou kontaktovat Jana Hadrabu, který jim může pomoci v rámci přípravy na tuto 
kontrolu. 
 

 
 

 SPORTOVNÍ AKCE 2023 
Tělocvičná jednota Sokol Březové Hory – návrh na vyřazení z důvodu neúplného podání žádosti dle pravidel. 
Žádost byla podána v aplikaci v termínu, ale na podatelnu MěÚ PB byla doručena po termínu. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 

 
 
 REPREZENTANT ČR 2023 
 OŠKS předkládá komisi potvrzení o zařazení do reprezentace ČR doložená v rámci žádostí.  

Diskuse o jednotlivých žádostech a potvrzeních. 
  

Viktorie Křivová – Bruslařský klub Příbram  
Potvrzení je vystaveno na zařazení do projektu Rozvoje Talentované Mládeže Českého krasobruslařského 
svazu a do Mládežnické reprezentace ČKS. Potvrzení nesplňuje podmínky – vyzvat k doložení potvrzení. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 

 
 CK Příbram 

 Potvrzení je vystaveno na zařazení do reprezentačního výběru – člen komise Jakub Hušek, zástupce klubu, 
vysvětluje způsob zařazení do reprezentace ČR v cyklistice. 
Potvrzení nesplňuje podmínky – vyzvat k doložení potvrzení  
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 
Tomáš Zikmund 
Potvrzení je vystaveno na zařazení do reprezentačního výběru v olympijského triatlonu – vyzvat k doložení 
potvrzení. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 
 

 OŠKS vyzve žadatele k doložení opraveného potvrzení, které bude přeposláno komisi k posouzení. 
Diskuse o nastavení podmínek dotačního programu a zařazení do reprezentace ČR. 
 
PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU 2023 
Politické rozhodnutí, alokace bude rozdělena až po schválení rozpočtu. 

 Diskuse o nastavení programu, o podmínkách zařazení do vrcholu a zařazení do nejvyšší soutěže. 
 
 
 ROZVOJ A OPRAVY SPORTOVIŠŤ 2023 
  
 SK SPARTAK  

Komise se odkazuje na znění nové nájemní smlouvy uzavřené dne 26.07.2022 mezi SK Spartak a městem. Dle 
nájemní smlouvy má spolek předkládat městu plán údržby, oprav, úprav a investic, který je následně zpracován 
a schválen.  
Komise na základě výše uvedeného navrhuje radě města potažmo zastupitelstvu města žádost v dotačním 
programu nepodpořit, a to z důvodu, že projekt výstavby sloupů na osvětlení patří do plánu investic, který se 
připravuje na každý rok. 

 Tato žádost nebude hodnocena dle bodového systému. 
Hlasováno o návrhu: PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0 NÁVRH SCHVÁLEN 

  
 SOKOL 

Doložit projektovou dokumentaci, cenovou nabídku a řádný popis projektu. 
 



3 
 

Jednání opustili Daniel Rosenbaum a Ing. Jiří Holý 
 
ad5) Jan Hadraba informuje o připravované akci Sportovec Příbramska 2022. Akce se bude konat 29.03.2023 

v estrádním sále DAD, a to znovu po 10 letech. Manažer sportu spolupracuje při pořádání akce s MKC a s ČUS. 
Nominace se budou podávat od 01.02. do 19.02. Po 01.02. budou obeslány všechny kluby Příbramska. Každý 
klub může nominovat svého sportovce, pro kterého pak nesmí hlasovat. Je připravena mediální kampaň. 
 

 
ad6) Na hřišti to žije 

Předsedkyně seznamuje členy komise s projektem, diskuse o jeho možném rozvinutí, o rozšíření povědomí 
mezi děti, s cílem zvýšit jejich účast. 
Návrh na billboardy, výlep plakátů ve městě a v autobusech, zapojení škol (ŠD), odměny za účast . 
Oslovení škol, tik tok, zavést odměny. 

  
 
ad7) různé   
 

 

Termín dalšího jednání komise byl stanoven na 21.02.2023 

Zapsala: Markéta Benešová v. r. 

Schválila: Mgr. Renáta Vesecká v. r. 


