Zápis
z 37. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 2.5. 2018
v SOŠ informatiky a spojů Kolín
Přítomni:
Omluveni:
Dále přítomni:

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

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola čerpání
4. Kolínské sportovní dny ZŠ 2018
5. Projednání žádostí
6. Různé
Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Kontrola zápisu
 úkol informovat Aeroklub Kolín a Taneční akademii Duende o nutnosti změnit sídlo
pro možnost vyplacení dotace – kluby byly informovány, na změnu sídla mají
termín do 30.6. 2018

3.

Kontrola čerpání
 Mgr. Tuček informoval komisi o čerpání k datu schůze:
- byl zrušen turnaj miniházené v Hostivicích, schválená částka na tuto akci se vrací
do rozpočtu komise
- schválené akce – 224.500,- Kč, zůstatek – 475.500,- Kč

4.

Kolínské sportovní dny ZŠ 2018
 Přihlášeno 18 škol (chybí proti loňsku Cerhenice, Kouřim, Radim, Žiželice – osloví
je Mgr. Morová)
 Mgr. Tuček rozešle všem pořadatelům seznam kontaktů na ZŠ a soupis přihlášek
 Mgr. Tuček rozešle na zúčastněné školy soupisky
 Objednání pronájmů prostor a zdravotnického dohledu – Mgr. Morová objednala
 Mgr. Tuček dodá p. Holoubkovi počty diplomů, medailí a pohárů
 Organizace ceremoniálů – vystoupení – OŠKS osloví potencionální zájemce, OŠKS
zajistí cedule, znak města, ozvučení, je možné, že nebude k dispozici amfiteátr –
prověří Mgr. Kesner
 Web KSD ZŠ – Mgr. Tuček kontaktuje Mgr. Křičkovou a zašle jí podklady, OŠKS
zajistí DPP
 Fotograf – Mgr. Tuček kontaktuje Z. Hejduka, OŠKS zajistí DPP

5.

Projednání žádostí
 žádost SOP Kolín o dotaci ve výši 15 000,- Kč na Podzimní cenu města Kolína
Usnesení č. 315:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a je zařazena mezi vybrané akce, doporučuje radě města schválení dotace pro SOP Kolín ve výši 15.000,Kč na Podzimní cenu města Kolína na pronájem bazénu, diplomy, ceny a propagační materiály.
Hlasování: 9 – 0 – 0
 žádost SOP Kolín o dotaci ve výši 20.000,- Kč na účast na mezinárodních závodech
v Kamenzi
Usnesení č. 316:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a jedná se o reprezentaci města Kolína, doporučuje radě města schválení dotace pro SOP Kolín ve výši
20.000,- Kč na účast na mezinárodních závodech v Kamenzi na dopravu.
Hlasování: 8 – 0 – 1
 žádost PTA Kolín o dotaci ve výši 50.000,- Kč na tenisový kemp v Nymburce
Usnesení č. 317:
Komise vzhledem k tomu, že se nejedná o akci na území Kolína ani o reprezentaci
města a zároveň jde o akci, která spadá do běžné sportovní činnosti klubu, nedoporučuje radě města schválení dotace pro PTA Kolín na tenisový kemp v Nymburce.
Hlasování: 9 – 0 – 0
 žádost Startu Kolín o dotaci ve výši 15.000,- Kč na organizaci Poháru osvobození v
judu
Usnesení č. 318:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města
schválení dotace pro Start Kolín ve výši 10 000,- Kč na pronájem haly, medaile, ceny, diplomy a odměny rozhodčím.
Hlasování: 9 – 0 – 0
 žádost Sokola Kolín - kuželky o dotaci ve výši 6.000,- Kč na organizaci Memoriálu
kolínských sportovců
Usnesení č. 319:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a jedná se o vybranou
akci, doporučuje radě města schválení dotace pro Sokol Kolín - kuželky ve výši
6.000,- Kč na organizaci Memoriálu kolínských sportovců na odměny pro rozhodčí
a technický dozor.
Hlasování: 9 – 0 - 0

7.

Různé
Příští schůze komise se uskuteční ve středu 2. května 2018 od 16.00 hod. v SOŠ informatiky a spojů Kolín.

_________________________________
Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________
Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

