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

 

Datum: 13.10.2021  

 

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

Rosenbaum; Jan Hadraba; Mgr. Jitka Charyparová; František Jobek; Bc. Antonín Schejbal; 

Karel Makovec, MBA 
 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání vyhodnocení Akčního plánu 2020-2021 

3) Projednání návrhu Akčního plánu 2022 - 2023 

4) 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) Předseda komise přednesl první bod jednání. K předloženému materiálu vyhodnocení Akčního 
plánu 2020 – 2021 nemá komise námitky. 
Komise bere vyhodnocení Akčního plánu 2020 – 2021 na vědomí bez návrhu na změny a doporučuje 
RM předložit materiál ZM s kladným stanoviskem ke schválení. 
Hlasováno: PRO 7 (návrh schválen) 
 

Dostavil se Bc. Antonín Schejbal   

ad3) Předseda komise otevírá diskusi k dalšímu bodu jednání. Komise diskutuje o podnětu p. Jobka, 

a to o následné údržbě zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť. V návrhu Akčního plánu 2022 – 

2023 není následná údržba zrevitalizovaných plácků zahrnuta.  

Komise proto navrhuje RM vytvoření nové aktivity „Aktivita 3 Vytvoření systému údržby 

zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť“. Finanční prostředky na tuto aktivitu navrhuje komise získat 

snížením prostředků v „Aktivitě 1 Revitalizace jednoho sportovního hřiště za rok“. 

    KMTS RM ZM 

Priorita Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura       

Opatření Opatření 2.4 Rozvoj hřišť v různých 
částech města s důrazem na jejich 
efektivní využití obyvateli 

      

Aktivita Aktivita 3 Vytvoření systému 
údržby zrevitalizovaných veřejně 
dostupných hřišť 

nově 
navržená 
aktivita 

    

Popis Vytvoření systému údržby 
zrevitalizovaných veřejně 
dostupných hřišť 

    

Zodpovědnost vedení města     

Další aktéři sportovní spolky, radní pro sport, 
manažer sportu 

    

Předpokládaná 
finanční náročnost 

300.000,00 Kč     

Potenciální 
finanční zdroje  

rozpočet města     

Termín dokončení průběžně     

Indikátor 
hodnocení 

počet udržovaných hřišť     

Hlasováno o návrhu vytvoření nové aktivity: PRO 8 (návrh schválen) 
 

Dostavil se Daniel Rosenbaum 
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ad4) Na závěr komise diskutuje o plánovaných velkých investicích do sportovišť (atletický ovál, 

multifunkční hala), možnostech úpravy webových stránek Příbram žije sportem aj. 

 

 

 

Datum: 19.10.2021 

Zapsala: M. Benešová 

Schválil: Ing. Jiří Holý 


