ZÁPIS
z jednání Komise tělovýchovy a sportu
konané dne 14.3.2016
Program jednání:
-

Úvod
Příspěvky na činnost mládeže do 18-ti let, nájemné, energie, opravy
Přijetí žádosti po termínu
Pozdní vyúčtování příspěvku organizace Bohemia sport

PŘÍTOMNI: 9

OMLUVENO:1

NEOMLUVENO: 1

V úvodu byli všichni přítomní členové přivítáni předsedou sportovní komise, Mgr. Jiřím Karasem.
Před jednáním Komise tělovýchovy a sportu byly zaslány tabulky s návrhem výše příspěvku na
činnost mládeže do 18- ti let – propočet na základě koeficientu rozdělená částka / počet mládeže
celkem. Při rozdělování částek dle pravidel na jednotlivé položky rozpočtu byla do celkového
rozpočtu zapojena částka 186 tis Kč (jedná se o vratky sportovních organizací na základě vyúčtování
příspěvků za rok 2015). Při této příležitosti bylo projednáno přijetí žádosti organizace Bohemia sport,
z.s.. Vzhledem k rozporu uvnitř organizace a převzetí povinnosti od pana Kopeckého Mgr. Srpem bylo
rozhodnuto, že tato organizace dostane pouze ½ příspěvku, která by jim náležela v případě včasného
podání žádosti. V tomto bodě byl dále rozdělen příspěvek na nájemné, opravy a energie – opět
propočtem koeficientu. Při rozdělování finančních částek na akce byl předložen návrh od předsedy a
tajemnice, který byl také schválen. Při tomto bodu byla projednána žádost pana Bc. Krýsla – zástupce
střeleckého klubu. Tato žádost byla na poskytnutí finančního příspěvku na opravy střelnice, kdy po
vloupání do objektu došlo k zničení střeleckých terčů, vchodových dveří a dalšího zařízení. Byla
schválena částka 13.000,- Kč pod podmínkou zajištění zabezpečení toto objektu (Městská policie –
centrální pult ochrany, pojištění atd.)
Sportovní komise přijala usnesení: „ Komise tělovýchovy a sportu doporučuje Zastupitelstvu
města Žatce schválit finanční příspěvky sportovním organizacím v předloženém návrhu.“
Hlasování: PRO: 9 členů, PROTI:O, ZDRŽEL SE: 0
Na podmět jednotlivých členů komise byl přijat návrh na změnu Pravidel Komise tělovýchovy a
sportu. Tato změna by se měla týkat vrácených příspěvků z let minulých. Dále výši příspěvků na
jednotlivé sportovní akce či možnosti požádat o příspěvek na úhradu nájemného pro všechny
sportovní organizace (TJ Šroubárna má tolik oddílů, že není možné využívat pouze jejich zařízení).
Hlasování: PRO: 9 členů, PROTI:O, ZDRŽEL SE: 0

Celková tabulka pro rozdělení:
Schválené čerpání:
Příspěvek na činnost:
Příspěvek na energie:
Příspěvek na údržbu:
Sportovní akce roku 2016:
Příspěvek na nájemné
Individuální příspěvky
Rezerva - idividuální příspěvek
Navýšení rozpočtu
HOPMAN
CELKEM

54% z 88%
40% z 88%
10%
3% z 88%
3% z 88%
1%
1%

schválený rozp.
2 477 000
1 835 000
500 000
137 000
137 000
100 000
0
0
0
5 186 000

RZ
0
-412 000
20 000
92 000
0
50 000
0
0
28 000
-222 000

vyčerpáno k čerpání
koeficient
2 477 000
0,00 Kč
1701,236264
1 423 000
0,00 Kč
500 000
20 000,00 Kč Střelci
0 229 000,00 Kč
137 000
0,00 Kč
0 150 000,00 Kč
0
0,00 Kč
0
0,00 Kč
28 000
0,00 Kč brána
4 565 000 399 000,00 Kč

Individuální příspěvky. Schváleno navýšení částky z 100 tis. Kč na 150 tis. Kč. Tři kategorie:
Mládež, dospělí a kolektivní sporty. Návrhy a přerozdělení na dalším zasedání
Hlasování: PRO: 8 členů, PROTI:O, ZDRŽEL SE: 1
Multifunkční sportovní hala: Hazéná, florbal, volejbal, fotbal. Pracovní skupina: Popelka, Votava –
studie, požadavky atd.
Mobilní kluziště - připravit vyúčtování
Kuželna – požadavek na PD přemístění do bývalých papíren
Regenerace parků – spolupráce s ing. Pataky – běžecké trasy, sportovní stanoviště atd.
Cyklostezka - až po přehradu
Střelnice – opravit či přemístit
Veřejný kemp + sportoviště u řeky
Propagace sportu v Žatci – zamýšlení se spojení akce dne 23.6.2016 na Stadionu Mládí – akce za
účasti Špotákové.

V Žatci dne: 21.3.2016
Zapsala: Ing. Renata Sedláková
Předseda komise: Mgr. Jiří Karas

