
Zápis ze zasedání sportovní komise 

Datum:  4.10.2017 

Přítomni: Ivan Mališ, Jana Boučková, Zdeněk Brunclík, Tomáš Drda, Vladimír Fišer, Jiří Novotný, 

Jaroslav Paldus, Jindřich Pulíček. 

Program:  

1. Seznámení s vývojem financí, návrh na rozdělení peněz z loterií. Návrh do zastupitelstva 

z hlediska sportu počítá s částkou 450 000 Kč pro sportovní dotace, 200 000 Kč na sokolovnu. 

2. Seznámení se současným stavem sokolovny – výhledově se počítá s přestavbou velké 

ubytovny (nutnost ubytovat návštěvníky z plného autobusu), podána dotace na výměnu 

palubovky a izolace podlahy v hale, v Radě odložen materiál ohledně využití prostoru za 

halou, nový nájemce restaurace předpokládá širší otevírací dobu, schválen v Radě nový ceník 

haly i sokolovny. Požadavek na celodenní recepci v současné době nereálný – hledá se 

možnost zvýšení úvazku pro vedoucí sportovního centra. Připomínky – proč se nesmí vjíždět 

do areálu za sokolovnou, vyřešit parkování, vyměnit nájemníky ve stávajícím bytě a přeměnit 

ho na byt správcovský. Upozornění na špatný technický stav kotlů na vytápění – nutná velká 

investice v případě havárie.   

3. Diskuse nad připomínkami ke kritériím hodnocení žádostí z městského dotačního programu – 

navržená kritéria od V.Fišera - počet členů, počet aktivně sportujících členů, zohlednění 

výkonnostního sportu, počet sportujících dětí, péče o svěřený areál, soustředění a tábory 

mládeže, kvalifikace trenérů a cvičitelů. Některá navržená kritéria jsou už ve stávajícím 

programu, jen jinak formulovaná. Upozornění na to, že soustředění a tábory mládeže stejně 

jako kvalifikační kurzy trenérů a cvičitelů je lepší dávat jako samostatné projekty, nikoli je 

zahrnout do celoroční činnosti. Je potřeba případně odsouhlasené připomínky zapracovat do 

nového znění programu na rok 2018. Upozornění, že Rada města bude vyžadovat od roku 

2018 k výroční zprávě také zprávy o hospodaření žadatelů. 

4. Posouzení přijatých žádostí z 2.kola Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti 

v Železném Brodě na rok 2017 a návrh částek ke schválení Radou města nebo 

Zastupitelstvem města. 

Přehled přijatých žádostí o dotace –sport.2.kolo 2017 a návrh sportovní komise pro RM nebo ZM 

Název žádosti     Žadatel   Požadavek Kč Navrženo Kč 

Mistrovství světa BENCH PRESS   Tereza Burkoňová       6 790,-      6  790,- 

Sportovní činnost mladých hasičů  SH ČMS – SDH Těpeře       5 403,-      5 403,- 

Dresy pro požár. sport mladých hasičů  SH ČMS – SDH Bzí       5 460,-      5 460,- 

Pořízení přístřešku pro sportovní náčiní  TJ Sokol Hrubá Horka      16 500,-         0,-  

Zdůvodnění: Městské dotace nelze poskytnout do nemovitosti, jejímž spolumajitelem se stane třetí 

osoba mimo Města a žadatele. 

Rekonstrukce slalomové trati a údržba areálu Klub kanoistiky Žel. Brod    16 800,-      16 800,- 



Sport.vybavení pro mládež a zajiš.chodu kurtů  Tenisový klub Žel.Brod       79 806,-       79 806,- 

Sport.činnost fotbalového klubu  TJ FK Žel.Brod       400 000,-     400 000,- 

Okres. přebor LHL-Lomnice n.P., sezona 17/18 TJ Sokol Těpeře          16 100,-       16 100,-      

 

Železný Brod, 5.10.2017   Zapsal: Ivan Mališ  

 

       

   


