Zápis z 36. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 5. 3. 2018
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, David Sochor, Petr Staněk,
Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, Bc. Jakub Mička, MUDr. Jan Mokříš, DiS. Pavel Novotný,
Miroslav Stehno, František Šustr
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 9 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 3. 2018.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Revokace usnesení k vyhodnocení DP SPORT 2018 – sportovní činnost
Na základě revokace vyhodnocení DP SPORT 2018 radou města dne 26. 2. 2018, ve kterém byl
chybně stanoven koeficient pro výpočet dotací navrhovaných komisí, předložil tajemník
opravenou tabulku s vyhodnocení tohoto dotačního.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas revokuje schválení navržených výší finančních prostředků
jednotlivým žadatelům z DP SPORT 2018 – sportovní činnost na svém jednání dne 19. 2. 2018.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým
žadatelům z DP SPORT 2018 – sportovní činnost a doporučuje radě města a zastupitelstvu města
tyto částky ke schválení dle opravené tabulky hodnocení.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018
Předseda komise shrnul informace o předložených žádostech v DP ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2018. V 15 předložených žádostech na činnost sportovních oddílů dospělých je žádáno
o 2 306 420 Kč. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech žadatelů. V tabulce hodnocení žádostí
provede odbor ŠKS hodnocení ve specifických kritériích b), e). Ostatní body hodnocení doplní
tajemník komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů.
Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů, nedostali k hodnocení
žádost vlastního sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit celkem 10 hodnotitelů - členů Komise
pro sport a volný čas.
Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise vaclav.kostal@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení
přidělených projektů nejpozději do středy 7. 3. 2018 do 14:00 h. Zpracované výsledky hodnotitelů
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a
následnému doporučení radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům.
4. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP VOLNÝ ČAS 2018
Tajemník komise informoval přítomné o předložených žádostech v DP VOLNÝ ČAS 2018. V 15
předložených žádostech je žádáno o 419 600 Kč. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech
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žadatelů. Přítomní členové komise si rozdělili jednotlivé žádosti k prostudování, aby komise mohla
na příštím jednání navrhnout výše dotací jednotlivým žadatelům.
Příští jednání komise se bude konat ve středu 7. 3. 2018 v 16:30 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 5. 3. 2018
Předseda sportovní komise:
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