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Zápis z 2. zasedání Komise pro sport a volný čas 
Dne 6. 2. 2023 

 

Přítomni: Rostislav Veselý, Jana Svobodová, Miroslav Stehno, Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Lenka 
Formanová, Ing. Radek Nedělka, David Partl, DiS. 

Dále přítomni:  Jaroslav Hedvičák, místostarosta, garant; Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 6. 2. 2023 

 

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

2. Rozdělení žádostí DP SPORT 2023 hodnotitelům 
 

Tajemnice komise shrnula informace o předložených žádostech v DP SPORT 2023. V celkové částce 
je žádáno na sportovní akce 403 600 Kč ve 13 předložených žádostech a na činnost sportovních 
oddílů mládeže 6 649 390 Kč ve 27 předložených žádostech. Tajemnice komise zpracovala tabulku 
- přehled všech žadatelů na sportovní akce a přehled všech žadatelů na sportovní činnost mládeže. 
V tabulce hodnocení žádostí na sportovní akce provede odbor ŠKSM hodnocení v základních 
kritériích u písmena b), c) d) a ve specifických kritériích u bodu c). V tabulce hodnocení žádostí na 
sportovní činnost oddílů mládeže bude odbor ŠKSM hodnotit v základních kritériích - písmeno b), 
c) d) a ve specifických kritériích doplní hodnocení u bodu b). Ostatní body hodnocení doplní 
tajemnice komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů.  
 
Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové 
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů nebo k nim mají 
nějakou vazbu, nedostali k hodnocení žádost takového sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit 
celkem 7 hodnotitelů - členů Komise pro sport a volný čas. Hodnotitelé odešlou na e-mail 
tajemnice komise ivana.miklikova@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení přidělených žádostí 
nejpozději v neděli 12. 2. 2023. Zpracované výsledky hodnotitelů doplní tajemnice komise  
do tabulek a předloží je na příštím zasedání členům komise k projednání a následnému doporučení 
radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům. 

3. Seznámení s metodikou hodnocení 

Pan místostarosta seznámil členy komise s metodikou hodnocení žádostí a dlouhodobí členové 
komise seznámili ostatní členy s nejčastějšími chybami v žádostech.  

4. Různé 

Tajemnice komise dále shrnula informace o předložených žádostech v DP SPORTOVIŠTĚ 2023. V 
celkové částce je žádáno o 3 112 884 Kč v 5 předložených žádostech. V rozpočtu města je na tento 
dotační program vyčleněna částka ve výši 3 080 000 Kč a maximální výše dotace je 1 550 000 Kč.  

 

 

Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková 
Dne: 6. 2. 2023 
Předseda sportovní komise: 


