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Zápis č. 4/2018 
z jednání sportovní komise 

konané dne 8. 10. 2018 
 

Přítomni: Bc. Kocumová, Ing. Příhoda, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, M. Paclt, B. Svatošová, Mgr. Ing. 

Kubeš 

Omluveni: J. Beneda, J. Záleský 

Host: J. Schejbal, D. Pastva 

 

Předsedkyně Sportovní komise seznámila členy s návrhem programu: 

 

1/ školní tělocvičny  

2/ rekonstrukce bazénu, současný stav a rozsah dokumentace 

3/ MŠMT vyhlásilo výzvu pro neinvestiční dotaci pro Sportovní kluby 

4) Sportovní komise 

5/ Sportovní fondy v jiných městech   

 

Hlasování: pro 7 členů 

 

Pro: 7 hlasů 

Proti: 0 hlasů  

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

1/ Školní tělocvičny  

Úkol od Sportovní komise zůstává i do příštího zasedání zjistit u pana náměstka Langra a vedoucího 

odboru školství a sociálních věcí Mgr. Kalouse, za jakých podmínek a případně s jakými 

komplikacemi by bylo možné vyjmout školní tělocvičny ze zřizovacích listin základních škol, z 

důvodu možného čerpání dotací na jejich opravy – úkol pro pana primátora a Ing. Pastvu 

Sportovním klubům není umožněn dlouhodobý pronájem školních tělocvičen, proto klub nemůže 

žádat investiční dotaci od MŠMT na tělocvičny.  

 

 

2/ Rekonstrukce bazénu  

Sportovní objekty diskuze nad částkami s Bc. Schejbalem.  

Hlavní diskuze proběhla nad rekonstrukcí bazénu (bazén bude uzavřen, odhadovaná doba 

rekonstrukce – 18 měsíců, odhadovaná částka – 680mil. Kč). 

 

Povolební vyjednávání co bude s bazénem, kdy se bude rekonstruovat a za jakých podmínek. 

 

 

3/ MŠMT vyhlásilo výzvu pro neinvestiční dotaci pro Sportovní kluby 

Ing. Pastva seznámil Sportovní komisi s výzvou k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu 

sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, kterou vyhlásilo MŠMT. Lhůta pro podání 

žádostí je do 31. 10. 2018 

 

 

4) Sportovní komise  

Je možnost, že ze Sportovní komise stane výbor. (Z. Kocumová) + případně navrhnout přizvání 

odborníky ze sportovního prostředí, kteří by byli součástí výboru 

 

 

5) Sportovní fondy v jiných městech  

Ing. Pastva seznámil Sportovní komisi s výší příspěvků jiných měst podobné velikosti ze svého 

rozpočtu do Sportovního fondu. Pan Příhoda se spojí s panem Pastvou se studií Sportovních fondů 

v jiných městech, kterou zpracoval.  
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Na příští jednání Sportovní komise budou pozváni opět Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové 

správy a Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

 
 

 
 
 

Bc. Zuzana Kocumová , v.r. 

předsedkyně sportovní komise  

 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Mizerová,  

           tajemnice komise    

 

        


