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Zápis z 21. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 5. 5. 2020 

Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, 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. Petr Sedlák, Václav Košťál 

Omluveni: Mgr. Luboš Straka 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

Starosta města informoval komisi o záměrech zastupitelstva města na změnu znění dotačního 
programu SPORT ve smyslu max. dotace ve výši 1,3 mil. Kč, zohlednění finanční náročnosti 
jednotlivých sportů a jejich návštěvnosti. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 5. 2020. 

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

2. Vyhodnocení DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 

Starosta města vysvětlil komisi vůli zastupitelstva města finančně podpořit i sportovní oddíly 
navržené komisí k neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění administrativních podmínek pro 
podání žádosti. 

Místostarosta města navrhl dvě metody hodnocení, a to buď hodnotit také žádosti vyřazené 
z hodnocení společně s ostatními žádostmi, nebo všem žadatelům přidělit 50 % požadované 
částky. 

Jednotliví žadatelé se vyjádřili ke svému hodnocení a zdůvodnili své bodování 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 doporučuje navrženou výši dotací jednotlivým žadatelům z DP 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto 
částky ke schválení. 

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

3. Vyhodnocení DP VOLNÝ ČAS 2020 
Hodnotitelé diskutovali o svém bodovém hodnocení jednotlivých žádostí, vyjasnili si rozdíly 
v hodnocení a v návrzích jednotlivých dotací se shodli na hodnocení v rozdílu max. 5 bodů.  

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas doporučuje navržené výše dotací jednotlivým žadatelům z DP 
VOLNÝ ČAS 2020 a doporučuje radě města tyto částky ke schválení. 

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

 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 5. 5. 2020 
Předseda sportovní komise: 


