Zápis
z 27. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 29.5. 2017
v SOŠ informatiky a spojů Kolín
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Dále přítomni:

MUDr. Balík, p. Čejka, p. Smejkal, p. Sodoma, p. Šotola, p. Těšitel, Mgr.
Tuček, Mgr. Zeman
Mgr. Herčík, p. Holoubek, Mgr. Prachař
p. Čtvrtečka, p. Sarauer
Mgr. Morová – OŠKS, p. Řehák - cyklistika
Program schůze

1. Schválení programu
2. Vystoupení zástupce Z&S Apache Team Kolínu
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola čerpání rozpočtu komise
4. Kolínské sportovní dny ZŠ 2017
5. Dotazník za 1. pololetí 2017
6. Projednání žádostí
7. Různé
Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Vystoupení zástupce Z&S Apache Team Kolínu
 p. Řehák informoval o přípravě soutěží v cyklistice na KSD ZŠ

3.

Kontrola zápisu
 usnesení č. 215 – spolupráce s p. Plíškem na tvorbě softwaru byla ukončena
 podmíněně schválená žádost ZKO Kolín-Borky – žádost byla propozicemi doplněna

4.

Kontrola čerpání rozpočtu komise
 Mgr. Tuček informoval komisi o aktuálním stavu čerpání rozpočtu komise
v kapitolách Akce, Reprezentace a Rezerva

5.

Kolínské sportovní dny ZŠ 2017

6.

 soupisky – rozeslány, školy dodají do 30.5., poté Mgr. Tuček rozešle pořadatelům
 vyzvednutí cen v Siccu – od pátku 2.6.
 organizace ceremoniálů – úvodní ceremoniál (atletický stadión) – vystoupení Endorlino, cedule, znak města a cedule zajistí OŠKS, závěrečný ceremoniál – amfiteátr –
OŠKS zajistí ozvučení, vystoupení – Freaks Crew, další zajistí Mgr. Tuček
 závěrečné zhodnocení – středa 14.6. – 18.00 – restaurace Vodní svět
Dotazník za 1. pololetí 2017

 schválení dotazníku a průvodního dopisu
Usnesení č. 241:
Komise schvaluje podobu dotazníku za 1. pololetí 2017 a znění průvodního dopisu.
OŠKS rozešle oba dokumenty ne jednotlivé kluby. Dotazník je třeba vrátit vyplněný na OŠSK do 10.7.
Hlasování: 8 – 0 – 0
 v dotazníku za 2. pololetí již nebude možné uplatnit výsledky dosažené do 30.6.
 vyhodnocení dotazníků – připraví Mgr. Tuček v průběhu července a srpna a pracovní
komise Mgr. Tuček, p. Těšitel, p. Čejka, Mgr. Zeman, p. Šotola, p. Sodoma na
schůzce v posledním týdnu srpna
7.

Projednání žádostí
 žádost Sportu Kolín o dotaci ve výši 10 000,- Kč na Turnaj nadějí v judu
Usnesení č. 242:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města
schválení dotace Sportu Kolín ve výši 7 000,- Kč na Turnaj nadějí v judu z kapitoly
Akce na odměny činovníkům, ceny, diplomy a pronájem haly.
Hlasování: 8 – 0 – 0
 žádost Stáje Václav Kolín o dotaci ve výši 15 000,- Kč na Český skokový pohár –
Velkou cenu Kolína
Usnesení č. 243:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a je zařazena mezi vybrané akce, doporučuje radě města schválení dotace Stáji Václav Kolín ve výši
10 000,- Kč na Český skokový pohár – Velkou cenu Kolína z kapitoly Akce na pronájem areálu.
Hlasování: 7 – 0 – 1
 žádost FBC Kolín o dotaci ve výši 20 000,- Kč na turnaj Nisaopen 2017 pro mládež
Usnesení č. 244:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města
schválení dotace FBC Kolín ve výši 20 000,- Kč na turnaj Nisaopen 2017 pro mládež z kapitoly Reprezentace na dopravu, ubytování a stravování.
Hlasování: 7 – 0 – 1

 žádost FBC Kolín o dotaci ve výši 6 020,- Kč na turnaj Nisaopen 2017 pro muže

Usnesení č. 245:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města
schválení dotace FBC Kolín ve výši 6 020,- Kč na turnaj Nisaopen 2017 pro muže
z kapitoly Reprezentace na startovné a individuální poplatky.
Hlasování: 7 – 0 – 1
 žádost Sokola Kolín – všestrannost o dotaci ve výši 5 000,- Kč na 46. ročník Kmochovy padesátky
Usnesení č. 246:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a je zařazena mezi vybrané, doporučuje radě města schválení dotace Sokolu Kolín - všestrannost ve výši
5 000,- Kč na 46. ročník Kmochovy padesátky z kapitoly Akce na sportovní ceny,
cestovné a odměny pořadatelům.
Hlasování: 7 – 0 – 1

7.

Různé
Příští řádná schůze komise se uskuteční v pondělí 4. září 2017 od 16.00 hod. v SOŠ
informatiky a spojů Kolín.

_________________________________
Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________
Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

