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Zápis ze 3. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 13. 2. 2019 

Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Jaroslav Hedvičák, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák, Ing. Petr Stoček, 
Mgr. Luboš Straka, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig 

Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, 
Václav Košťál 

1. Program jednání komise 

Usnesení 

Komise schvaluje program svého zasedání dne 13. 2. 2019. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 

2. Vyhodnocení žádostí v DP SPORT 2019 

Jednotliví členové se vyjádřili ke svému hodnocení a zdůvodnili své bodovaní u přidělených 
sportovních organizací - postupovali po jednotlivých žádostech, vyjasnili si případné rozdíly 
v bodovém hodnocení. 

Při vyhodnocování žádostí, ve kterých byly v celkovém rozpočtu uvedeny také neuznatelné 
náklady, seznámil předseda komise přítomné s výší těchto nákladů, oprávněně žádanou výší 
nákladů dle uznatelných nákladů a 60 % z těchto nákladů představující oprávněně žádanou dotaci.  

Návrh komise č. 1 na výše dotací na sportovní činnost vychází z hodnocení žádostí s uznatelnými i 
neuznatelnými náklady. 

Návrh komise č. 2 na výše dotací na sportovní činnost vychází z hodnocení žádostí bez 
neuznatelných nákladů. 

Komisí byl hlasován návrh č. 1, ačkoliv byly předkládány úpravy pro návrh č. 2 během jednání a 
někteří členové komise předpokládali, že hlasují o návrhu č. 2. Z těchto důvodů předkládá komise 
radě města vyhodnocení žádostí na sportovní činnost mládeže ve dvou variantách. 

Usnesení 

Komise po projednání schvaluje, aby žádost v DP SPORT 2019 na sportovní akci, ve které 
v povinné příloze Stručný popis naplnění specifických kritérií nejsou uvedena kritéria h) a i), byla 
žádost v těchto specifických kritériích hodnocena 0 body. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise po projednání doporučuje radě města schválit v DP SPORT 2019 finanční částku ve výši 
400 tis. Kč na sportovní akce a finanční částku ve výši 3 600 tis. Kč na činnost sportovních oddílů. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši dotace jednotlivým žadatelům v DP 
SPORT 2019 – sportovní akce a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke 
schválení dle hodnotící tabulky. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši dotace jednotlivým žadatelům v DP 
SPORT 2019 – sportovní činnost a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke 
schválení dle hodnotící tabulky. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

 
Příští zasedání komise se koná v pondělí 11. 3. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva 
města. 
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Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 13. 2. 2019 
Předseda sportovní komise: 


