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Zápis z 29. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 6. 9. 2021 

 

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

Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Mgr. Ivana Miklíková  

Nepřítomni: Mgr. Luboš Straka, Mgr. Petr Šimurda,  

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise. 

 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 6. 9. 2021. 

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

 
Po proběhlém hlasování se dostavil člen komise pan Pavel Novák. 

2. Dotační programy 2022 

Předseda komise pan Hedvičák sdělil členům komise, že v měsíci záři proběhnou dvě zasedání 
komise, a to dne 20. září a 27. září za účelem projednání změn u dotačních programů pro rok 2022. 
Uvedl, že u DP SPORTOVIŠTĚ pro rok 2022 je potřeba zohlednit výrazný nárůst energií a mezd. Dále 
je nutné, aby se členové do příštího zasedání komise zamysleli nad tím, zda bude DP VOLNÝ ČAS 
pro nastávající rok koncipován pro jednorázové akce a celoroční činnost nebo pouze pro celoroční 
činnost. Členové komise se do příštího zasedání zamyslí nad tím, zda i nadále bude u hodnocení DP 
SPORT maximální počet bodů za vyúčtování dotace 10 bodů (přizpůsobeno koronavirové 
pandemii) nebo se bude bodové hodnocení za vyúčtování dotace pohybovat v rozmezí 0 až 40 
bodů, jak tomu bylo před rokem 2021.  

Poté se rozvinula debata ohledně podpory trenéru sportovních klubů mládeže resp. o tom, zda by 
mělo město založit nový dotační program na podporu trenérů. Pan starosta uvedl, že mu podpora 
trenérů pro příští roky dává smysl. Je pro to, aby byli trenéři s patřičným vzděláním alespoň 
symbolicky podporováni. Členové komise se shodli na tom, že by neměla být podpora trenérů 
součástí stávajícího DP SPORT, ale mělo by se jednat o samostatný dotační titul, který by mohl být 
cestou k větší prosperitě trenérů. 

3. Různé 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková 
Dne: 6. 9. 2021 
Předseda sportovní komise: 


