
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 12. 3. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17.30 do 19:15 hodin. 

Upozornění:  Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy 

komise pro sport a zájmovou činnost, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané 

odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

Přítomni: Jan Mareš, Jiří Bína, Tomáš Rakouský, Tomáš Ježek, Václav Haas, Jiří Hozman, Vladimír Čermák, 

Milan Šumera (8) 

Omluveni:  - (0) 

Nedostavili se: Miroslav Korych, Veronika Zlatušková, Martin Forst (3) 

Hosté:  David Maroun (1) 

 

PROGRAM:  

1) Doplnění komise – Skautský oddíl MH David Maroun 
2) Zpráva auditorky o možnosti podpory SO a ZO původním systémem. 
3) Doporučení systému podpory pro rok 2015. 
4) Fit-park – možnosti umístění. 
5) Volná diskuze 

 

Zápis: 

1) Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě Města doplnění KSZČ o pana Davida Marouna – 1. 

skautský oddíl MH   (pro:8 -prosti:0 -zdržel se:0) 

2) Dle informací místostarosty nepodala paní auditorka požadovaný rozbor problematiky ve stanoveném čase 

z důvodu nemoci. 

3) KSZČ doporučuje Radě Města stanovit podporu sportovních a zájmových organizací pro rok 2015 dle 

původního systému s vyčleněním dostatečné finanční rezervy na jednorázové akce konané po 1.7.2015, které 

budou podpořeny dle nového grantového systému.    (pro:8 –proti:0 –zdržel se:0) 

J.Mareš s V.Haasem připraví do příští komise (mimořádně 26.3. od 17.30 – místo bude upřesněno) podklady 

dle žádostí a dotazníků vyúčtování.  

4) Komise na základě e-mailu p. Krále vybralo 3 lokality pro případnou výstavbu fit-parku nebo crossfitového 

hřiště – lokalita u jizery (na kamínkách), park vedle sportovní haly Bios, areál za II.ZŠ   

5) A) Pan Ježek a MSK připraví na nadcházející schůzi KSZČ prezentaci týkající se návrhu řešení případné 

spoluúčasti města Mnichovo Hradiště na projektu rekonstrukce fotbalového hřiště MSK. 

B) Termíny následujících jednání jsou stanoveny na 2. čtvrtek v měsíci - tj. 14.5., 11.6., 13.8., 8.10. a 10.12. 

vždy od 17:30 ve velké zasedací místnosti, nebude-li v dostatečném předstihu stanoveno jinak.  

 

Zapsal: Jan Mareš 

Rozesláno: 20.3.2015 

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise pro sport a zájmovou činnost a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


