Zápis z 25. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 23. 2. 2021
Přítomni:

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

1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 23. 2. 2021.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Vyhodnocení žádostí DP SPORTOVIŠTĚ
Předseda komise shrnul informace o předložených žádostech DP SPORTOVIŠTĚ 2021. V celkové částce je
žádáno o 1 889 331 Kč v 5 předložených žádostech. Členové komise obdrželi odkaz ke stažení žádostí
v elektronické podobě a měli možnost si prostudovat jednotlivé žádosti. Komise navrhuje dotaci na
provozování sportovišť v celkové výši 1 889 331Kč.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města
schválit navržené částky žadatelům v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2021.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Vyhodnocení žádostí DP SPORT
Členové komise obdrželi odkaz ke stažení žádostí v elektronické podobě a měli možnost si prostudovat
jednotlivé žádosti. Na základě prostudování žádostí zaslali tajemníkovi komise svá hodnocení k DP SPORT
2021 (sportovní akce a sportovní činnost mládeže), která byla zapracována do hodnotící tabulky.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města schválit v DP SPORT 2021 finanční
částku ve výši 250 tis. Kč na sportovní akce a finanční částku ve výši 4 000 tis. Kč na činnost sportovních
oddílů mládeže.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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SCHVÁLENO

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě a zastupitelstvu města schválit navržené
výše dotací jednotlivým žadatelům v DP SPORT 2021 – sportovní akce dle hodnotící tabulky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě a zastupitelstvu města schválit navržené
výše dotací jednotlivým žadatelům v DP SPORT 2021 – sportovní činnost mládeže dle hodnotící tabulky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Různé
Předseda komise upozornil členy komise, že dne 1. 3. 2021 proběhne otevírání obálek s žádostmi o
přidělení dotací z DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 a VOLNÝ ČAS 2021. Vzhledem k termínům
zasedání rady města a zastupitelstva města budou mít členové komise tentokrát kratší čas na vyhodnocení
žádostí. Vyhodnocení žádostí zašlou členové komise tajemníkovi komise nejpozději v neděli 7. 3. 2021.
Příští jednání komise proběhne v pondělí 8. 3. 2021 v 15:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva města.

Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková
Dne: 23. 2. 2021
Předseda sportovní komise:
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