
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 10. 12. 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ MH, od 18.00 do 19:00 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: J. Mareš, J. Bína, T. Ježek, M. Šumera, J. Hozman, V. Zlatušková, D. Maroun, M. Korych, V. Haas 

Omluveni:  M. Forst, T. Rakouský, V. Zlatušková 

Nedostavili se: - 

Hosté:  - 

 

PROGRAM:  

1) Dotační program – informace o chystané schůzce 
2) Spolupráce s partnerskými městy v oblasti sportu a zájmové činnosti 
3) Strategický plán města –  
4) Dětská hřiště a veřejná sportoviště –  
5) Propagace sportu a volnočasových aktivit na webu města –  
6) Anketa Sportovec MH –  
7) Diskuse 

 
 
Zápis: 

1) Předseda komise informoval, že v pátek 11.12. od 17. hodin proběhne schůzka se zástupci potenciálních 
žadatelů z dotačního programu. Zde bude tento program oficiálně představen a bude zde prostor pro dotazy 
jednotlivých zástupců. 
 

2) Jednotlivé sportovní kluby i zájmové organizace byly vyzvány k zapojení se do spolupráce se sportovci a 
zájmovými sdruženími z partnerských měst Erzhausen a Figline e Incisa Valdarno. V současnosti se do 
partnerské spolupráce zapojují především tenisté, hasiči a Zvonky. Potenciál v Sokole (volejbal a stolní tenis), 
MSK (fotbal) u Skautů. Ve všem hrají ale podstatnou roli finance. 
 

3) Předseda komise informoval o probíhajícím pořizování nového strategického plánu města s výhledem do 
roku 2026. Proběhlo několik moderovaných setkání a v průběhu ledna vyjde v Kamelotu a na webu dotazník. 
Bylo apelováno na jeho vyplnění.  
 

4) Koncem listopadu byla sestavena pracovní skupina pro zlepšování stavu dětských hřišť na katastru města 
MH. Tato skupina má zatím 5 členů. Byla nabídnuta možnost připojení se do skupiny a možnost rozšířit 
„Generel“ o veřejná sportoviště.  
Informace o zařazení akce Workoutového hřiště do návrhu rozpočtu. Úkolem komise do příští schůze je 
zajistit informace o požadavcích zájmové skupiny na velikost a druhy prvků hřiště. Předseda komise osloví P. 
Rydvala, Y. Řehořkovou, p. Tarana nebo p. Červeného. 
Vl. Čermák podal informaci o otevření víceúčelového hřiště za II.ZŠ na náměstí a za jakých podmínek bude 
hřiště k užívání. 
 

5) Předseda komise vyzval rovněž všechny zástupce sportovních klubů a zájmových sdružení, aby aktualizovaly 
svou krátkou webovou prezentaci na stránkách města. Tuto aktualizaci pak zaslat p. Kurzveilovi. 
 

6) Anketa Sportovec MH se neuskuteční – bude spojeno s vyhlášením Ceny města MH. 
 
 
 
 



7) V. Haas vyjádřil doporučení, aby při návrhu rozpočtu města měli jednotlivé komise možnost se vyjádřit ke 
kapitolám spadajících do jejich agendy. 
Usnesení: Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě města předkládat návrh rozpočtu města 
k posouzení jednotlivým výborům a komisím, a to v těch rozpočtových paragrafech, které odpovídají 
agendě příslušného poradního orgánu. (pro: 9; proti 0; zdrželo se:0) 
 
MSK prostřednictvím T. Ježka předalo předsedovi komise J. Marešovi podklady k připojení se k pojištění 
majetku města jako cizího nemovitého objektu, v případě že bude kalkulace výhodnější nežli, jejich současná 
smlouva. 
 
 
 
Další schůze komise se uskuteční druhé čtvrtky v únoru, dubnu, červnu, září a listopadu (11.2., 14.4., 9.6., 
8.9., 10.11.) od 18:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mnichovo Hradiště. Pozvánka s programem bude 
rozeslána týden dopředu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Mareš 

Rozesláno: 1.1.2016    

 

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


