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Zápis z 13. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 2. 9. 2019 

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

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

Omluveni: Ing. Radek Nedělka, Mgr. Luboš Straka  

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 2. 9. 2019. 

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

2. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2020 

P. Svobodová navrhuje vzhledem k navýšení cen energií a min. mzdy v roce 2020 zvýšit objem 
finančních prostředků tohoto dotačního programu na 2 – 2,1 mil. Kč. Přítomní členové diskutovali 
výši celkového objemu finančních prostředků dotačního programu a předpokládanou inflaci cen 
energií a mezd v roce 2020. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas po projednání schvaluje doplnění inflačního koeficientu energií a 
mezd ve výši 2 % do formuláře „kalkulace ceny“ dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020. 

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

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu 
města schválit celkový objem finančních prostředků dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020 ve 
výši 2 mil. Kč a maximální výši dotace 1,1 mil. Kč. 

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

Komise pro sport a volný čas po projednání schvaluje výzvu, žádost a formulář „kalkulace ceny“ 
dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020 dle předloženého znění. 

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

3. Dotační program ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 
Předseda komise požádal členy komise, aby si připravili své návrhy na úpravy znění výzvy a žádosti 
dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 a poslali je všem členům komise do 
13. 9. 2019. Komise se dohodla, aby tajemník upravil návrh znění výzvy a žádosti tohoto dotačního 
programu podle komisí schváleného znění výzvy, žádosti a povinné přílohy - rozpočet uznatelných 
nákladů dotačního programu SPORT 2020. 
Komise se dohodla, aby si členové komise připravili na příští jednání komise 16. 9. 2019 také své 
návrhy na úpravy znění výzvy a žádosti dotačního programu VOLNÝ ČAS 2020. 

 
Příští jednání komise proběhne v pondělí 16. 9. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města. 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 2. 9. 2019 
Předseda sportovní komise: 
 


