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Zápis z 5. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 18. 3. 2019 

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

Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Ing. Josef Klement – místostarosta, 
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Václav Košťál 

Omluveni: Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 18. 3. 2019. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Vyjádření p. místostarosty 
Ing. Josef Klement seznámil komisi se svým vyjádřením: 
„S odkazem na vyjádření JUDr. Prokopové za majetkoprávní odbor, který říká že: 
… do celkových nákladů mohou být zahrnuty i neuznatelné náklady, a to s ohledem na skutečnost, 
že v dotačním programu není výslovně řečeno, že celkové náklady tvoří pouze uznatelné náklady. 
K tomuto závěru mě vede i, v dotačním programu stanovené povinnosti dokládat podrobný 
položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů projektu s rozdělením na vlastní zdroje a dotaci 
z dotačního programu, včetně příjmů z reklamy, když příjmy z reklamy nejsou zahrnuty do 
uznatelných nákladů. 
Vyhrazuji se proti tvrzení pana Forsta, že hodnocení proběhlo nějakou manipulací nebo nesprávně 
vzhledem k výzvě. Ostatní členové komise měli již své hodnocení připravené a byl to právě pan 
Forst, který upravoval a přepočítával podle svých pocitů jednotlivé žádosti o podporu. Ostatní 
členové komise se jasně vyjádřili, že s nimi nikdo nemanipuloval a hodnotili podle dané metodiky. 
Mám za sebou několikaletou jak praktickou činnost ve sportovních oddílech, tak i zkušenosti 
v metodické práci při přípravě a hodnocení grantů. Vždy jsem se rozhodoval v duchu fair-play a pro 
podporu sportu v našem městě.“ 
 
3. Vyhodnocení DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 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 a v návrzích jednotlivých finančních příspěvků dospěli ke shodě. 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních dotací jednotlivým žadatelům 
z DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města 
tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

4. Vyhodnocení DP VOLNÝ ČAS 2019 

Komise se dohodla na systému hodnocení jednotlivých žádostí. Všech 16 žádostí v  tomto 
dotačním programu splňuje administrativní podmínky žádosti a každému žadateli navrhla komise 
výši dotace v souladu s výzvou, tedy max. do 35 000 Kč. 
Komise po projednání navrhla jednotlivé výše dotací mezi všech 16 žadatelů z DP VOLNÝ ČAS 2019. 
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Usnesení 

Komise pro sport a volný čas schvaluje navržené výše finančních dotací jednotlivým žadatelům 
z DP VOLNÝ ČAS 2019 a doporučuje radě města tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

5. Různé 

Někteří členové komise vyjádřili svůj nesouhlas se zněním zápisu ze 4. jednání komise ze dne 11. 3. 
2019. 

 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 18. 3. 2019 
Předseda sportovní komise: 


