
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 12. 2. 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, Veronika Zlatušková, Václav Haas, Jiří Hozman 

Omluveni:  Milan Šumera, Miroslav Korych, Martin Forst 

Nedostavili se: Vladimír Čermák 

Hosté:  - 

 

PROGRAM:  

1) Presence, přivítání a seznámení 
2) Seznámení s aktuálním systémem podpory sportu a zájmové činnosti a prací komise v minulých letech 
3) Návrh na doplnění KSZČ 
4) Spolupráce SO a ZO v MH, se školami a s partnerskými městy 
5) Hřiště, sportoviště v MH (veřejná, v majetku města i soukromá) a zázemí k volnočasové činnosti - situace, 

podpora, dotační příležitosti, připomínky 
6) prezentace SO a ZO na webových stránkách města 
7) diskuze k nastavení pravidel podpory v r. 2016 - zavedení grantového systému (prosím hledejte vzory). 
8) Volná diskuze 

 

Zápis: 

1) Na začátku proběhla krátká zdravice starosty a nastínění úkolů, jenž očekává rada města od komise. Jedná se 

především o přípravu a nastavení grantového systému,  

2) Členové komise byli seznámeni s dobíhajícím systémem podpory sportovních a zájmových organizací ve 

městě.  

3) Předseda komise navrhl doplnění komise členem z řad skautského oddílu v MH. Pan Haas apeloval na to, aby 

se do komise nejmenovalo příliš nových členů a aby její složení co nejvíce odpovídalo nominaci „politických“ 

subjektů. Zástupce skautů v komisi však připouští. Předseda komise kontaktuje zástupce skautů s nabídkou 

účasti v komisi pro sport a zájmovou činnost.   

4) Bod odložen na další jednání 

5) Komise doporučuje na návrh V. Haase, aby hala Bios a Volnočasové centrum předkládaly komisi svůj plán 

činnosti a hospodaření.  

6) Bod odložen na další jednání 

7) Vzhledem k novele zákona o obcích, který vchází v platnost 1.7.2015 je třeba přenastavit systém podpory 

sportovních a zájmových subjektů, jednorázových sportovních a kulturních akcí atp. Do nadcházejícího 

jednání komise vyhledají J. Mareš, V. Haas a J. Bína vhodné vzory pro nastavení Grantového systému (dále 

jen GS) v MH a připraví priority, jenž by právě prostřednictvím GS měli být podporovány. 

8) A) J. Bína a T. Rakouský vyhledají příhodné granty na přeshraniční spolupráci a partnerskými městy. 

B) V. Haas vznesl dotaz, zdali by zastupitelé nemohli mít náhled do žádostí o dotaci (grant) jednotlivých 

žadatelů o podporu. – bude prověřeno na radě města. 

C) Termíny následujících jednání jsou stanoveny na 2. čtvrtek v měsíci - tj. 12. 3., 9.4., 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: 1.3.2015 

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


