Zápis z 23. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 7. 10. 2020
Přítomni:

Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Pavel Novák, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda,
Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Mgr. Ludmila Řezníčková, MUDr. Jan Mokříš,
Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková
Omluveni: Ing. Radek Nedělka, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka

1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 7. 10. 2020.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Navýšení finanční alokace DP na rok 2021
J. Hedvičák prezentoval přítomným, kolik by který sportovní oddíl dostal peněz, pokud by došlo k navýšení
finanční alokace DP na rok 2021. Členové komise diskutovali s vedením města, o kolik je reálné navýšit
finanční alokaci na příští rok.
3. Žádost oddílu Chupacabras – venkovní sportoviště
Usnesení
Komise pro sport a volný čas po projednání žádá odbor školství, kultury, sportu a marketingu o doplnění
sportoviště fotbalový stadion u sportovního oddílu Chupacabras Ultimate z.s. do seznamu sportovních
oddílů a sportovišť dle Podmínek užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Různé
Členové komise spolu s vedením města diskutovali o možných změnách výzev a žádostí DP na rok 2021.
Mgr. Sedlák dostal za úkol informovat jednotlivé oddíly o tom, jaká je aktuální situace a jak se mají postavit
k vyúčtování tohoto roku, který je značně specifický. Členové komise se shodli na tom, že by bylo vhodné
zvýhodnit celoroční akce oproti těm jednorázovým. Komise se dohodla, že na příštím zasedání (12.10.2020)
upraví výzvy a žádosti všech DP, které jsou v její gesci tak, aby výzvy i žádosti mohly být předloženy
19.10.2020 radě města. J. Hedvičák požádal všechny přítomné členy, aby si připravili své návrhy na změny a
úpravy DP na rok 2021.
Příští jednání komise proběhne v pondělí 12. 10. 2020 v 16:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva města.
Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková
Dne: 7. 10. 2020
Předseda sportovní komise:
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