
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 08.12.2016 ve velké zasedací místnosti MěÚ MH, od 18.00 do 19:00 hodin. 

Upozornění: Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního čí 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: Ing. Jan Mareš, Mgr. Jiří Bína, Mgr. Vladimír Čermák, Ing. Milan Sumera, RNDr. Jiří 
Hozman, Ph.D., David Maroun, Bc. Václav Haas, Martin Forst,  

Omluveni: Tomáš Ježek, 
Nedostavili se: Ing. Tomáš Rakouský, Veronika Zlatušková , Miroslav Korych, 
PROGRAM: 

1) Návrh nového branného závodu  - Kdo by se mohl ujmout 
2) Žádost o trvalé umístění reklamy v hale Bios 
3) Online kalendář haly Bios – postup implementace 
4) Řešení kolizí v kalendáři haly Bios (volejbal x garda) 
5) Žádost o nákup nové časomíry do haly BIOS – futsal 
6) Rozpočet města v oblasti sportu   
7) Dotační program – úpravy pro rok 2017 
8) Dětská hřiště – oplocení, návrhy na vylepšení… 
9) Workout u 2. ZŠ  
10) Sportovní kroužky a zájmové kroužky při školách – propojení na komisi 
11) Výhled činnosti Komise do nadcházejícího roku 
12) Personálie – noví členové? Nový předseda 
13) Diskuse 

 

Zápis: 

1) Návrh od komise muzejní a letopisecké – oslovil jsem SDH a nekomunikují, odpověděl pouze 
Sychrov.  Skauti – ochotni spolupodílet. Oslovit i jiné spolky, zda se někdo připojí. Možnost 
získání dotace na činnost s dětmi 

2) Diskuse žádosti. Žádost o trvalé umístění reklamního banneru byla doporučena zamítnout. (viz 
usnesení) 

3) Podána informace o postupu přípravy – bude v novém webovém rozhraní. 
4) Podána informaci o vzniklé situaci – zda postup řešit přes komisi. Pokud je volné místo, tak by se 

mělo zaplnit podle podání žádostí. Diskuse – připravit pravidla pro přidělování hodin v hale Bios. 
5) Žádost nebyla nakonec komisi i přes původní proklamaci dodána – o bodu se nejednalo. 
6) Informoval o vyčleněných částkách z rozpočtu na opravy sportovních zařízení., Navýšení o 

300.000 Kč oproti roku 2016. Žádost o rekonstrukci hřiště nad parkem a ovál za ZŠ Studentská, 
Přestavba volnočasu na Sychrově. 

7) 1. termín k podání žádosti na rok 2017 je k 31.12.2016 – na jednotlivé akce až 90 % nákladů, na 
investice se bude moci žádat v průběhu roku. Do 5.000 Kč včetně – bude účtování jako dar, 
nebude to přes veřejnoprávní smlouvu. Nová kontaktní osoba Mgr. Ondřej Šindelář 

8) Vytvořena pracovní skupina pro dětská hřiště (5 lidí), plánované oplocení 3 lokalit bude zreali-
zované do konce roku, pokud to nedovolí počasí, tak se nakoupí materiál a bude zrealizováno na 
jaře (u nádraží, za Orlí branou a Jaselská?). V plánu je vytvoření mapky v GISu. Dětská hřiště 
jsou převážně do 12 let.  

9) Workout u 2. ZŠ – hřiště pro starší děti – hojně využíváno. 

10) Kroužky pořádané školou - pouze pro žáky základních škol. ZŠ Studentská – pronajímá tělo-
cvičnu i pro jiné sportovní kroužky – informace jsou na stránkách školy. Skauti by potřebovali 
veřejné osvětlení. V dubnu bude Skautský závod. 

11) Hodnocení – nejsou podklady, není zadání od rady města - do konce roku – emailem rozeslat do 
14dnů 

12) Podání demise na post předsedy komise Ing. Jana Mareše 

13) Stanovení termínů v roce 2017 –  09.03,  08.06,  07.09. a   09.11. od 18:00 



 

Přijata usnesení komise 

č. 3/16 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě města nepovolit umístění permanentní 
reklamy v haly BIOS TJ Sokol. (pro: 7; proti 1; zdrželo se:0) 
 
č. 4/16 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě schválit před začátkem sezóny rozvrh 
přidělených hodin hale Bios po konzultaci se správcem haly Bios. (pro: 7; proti 0; zdrželo se:1) 
 

č. 5/16 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě města jmenovat nového předsedu 
Komise pro sport a zájmovou činnost. (pro: 8; proti 0; zdrželo se:0) 
 

 

 

Zapsala: Jitka Libichová 

Zkontroloval:  

Rozesláno: 

 

 

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


