Zápis
ze 4. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 14.3. 2019
v SOŠ informatiky a spojů Kolín

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomen:
Dále přítomni:

Pavel Holoubek, Lukáš Kačer, Josef Musil, Jan Prachař, René Rak, Jindřich Smejkal,
Jindřich Synek, Petr Šotola, Jiří Tuček, Vladimír Zeman
Jan Cemper, Václav Čtvrtečka, Martin Heller, Jana Jeřábková, Miroslav Sodoma
Jiří Březina
Mgr. Hana Morová – OŠKS

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola čerpání individuálních dotací
Anketa Sportovec Kolína 2018 - zhodnocení
Cena za přínos kolínskému sportu
Kolínské sportovní dny ZŠ 2019
Vybrané akce 2019
Projednání žádostí o individuální dotaci
Různé

Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Kontrola zápisu
 rada města schválila výše programových dotací do 50 000,- Kč a doporučila zastupitelstvu
schválit dotace nad 50 000,- Kč
 odložené žádosti Handball Clubu Kolín a MO ČRS Kolín budou projednány v bodu 8.

3.

Kontrola čerpání individuálních dotací
 čerpáno 38.500,- Kč, zůstatek 661.500,- Kč

4.

Anketa Sportovec Kolína 2018 - zhodnocení
 z diskuse členů komise vyplynulo následující hodnocení:
- celkově byl slavnostní večer vydařený, výkon moderátora byl kvalitní a profesionální
- moderátor dorazil až přímo na začátek, což mělo za následek, že některé věci nebyly domluvené
- pro další ročník by bylo třeba zlepšit technické zajištění (světelné efekty, promítání prezentace, technik na jevišti)
- chování členů basketbalového týmu v hledišti nebylo adekvátní významu akce

5.

Cena za přínos kolínskému sportu
 letos přišla pouze jedna nominace
 z diskuse vyplynul návrh přesunout letošní předávání na podzimní termín
Návrh usnesení č. 18:
Komise odkládá předávání letošních Cen za mimořádný přínos kolínskému sportu na podzimní termín. Komise osloví znovu jednotlivé kluby zvláštním dopisem ohledně nominací.
Hlasování: 10 – 0 – 0

6.

Kolínské sportovní dny ZŠ 2019
 termín KSD ZŠ 2019 je 3.-7. června
 pořadatelství všech sportů je potvrzeno
 harmonogram – bude doplněn o turnaj v házené pro 4.-5. třídu, J. Prachař do 15.3. rozhodne, zda oba házenkářské turnaje proběhnou v pátek, nebo 1.-3. třída v pondělí a 4.-5. třída
v pátek, dále doplní prostory, ve kterých turnaje proběhnou
 v harmonogramu dojde ke změnám v pořádání basketbalových turnajů, kdy ve středu proběhnou turnaje dívek a v pátek chlapců, aby se předešlo kolizi s turnaji ve florbalu
 propozice soutěže – J. Tuček osloví všechny pořadatele s žádostí o aktualizaci propozic jednotlivých soutěží a sestaví konečné propozice, které budou následně rozeslány na jednotlivé školy
 GDPR – H. Morová a L. Kačer prověří možnost ošetřit poskytnutí základních dat o žácích
(jméno, příjmení, ročník narození) ze strany škol jednotlivým pořadatelům formou dohody
MÚ Kolín s jednotlivými školami
 byl ustaven organizační výbor
 soupisky pro jednotlivé sporty připraví J. Tuček do příští schůze
 soupis potřebných pronájmů a zdravotnického zajištění ČČK zašle J. Tuček na OŠKS, který
provede objednávku
 ceny a logo soutěže – zajistí P. Holoubek

7.

Vybrané akce na rok 2019
Návrh usnesení č. 19:
Komise schvaluje seznam vybraných akcí na rok 2019. Tento seznam je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 10 – 0 – 0

8.

Projednání žádostí o individuální dotaci
 Žádost Handball Clubu Kolín o dotaci ve výši 20.000,- Kč na mezinárodní turnaj mládeže
Prague Handball Cup
Návrh usnesení č. 20:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení
dotace pro Handball Club Kolín ve výši 12.000,- Kč na mezinárodní turnaj mládeže Prague
Handball Cup na ubytování a stravné.
Hlasování: 8 – 0 – 2

 Žádost MO ČRS Kolín o registraci sportovního oddílu a o dotaci ve výši 20.000,- Kč na závody
v plavané
Návrh usnesení č. 21:
Komise schvaluje registraci sportovního oddílu MO ČRS mezi sportovní kluby registrované
OŠKS MÚ Kolín. Komise vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na závody v plavané nesplňuje
podmínky kritérií pro přidělování individuálních dotací (nejde o jednotlivou akci, ale o pravidelnou sportovní činnost, a to především na mistrovských soutěžích), nedoporučuje radě
města schválení této dotace.
Hlasování: 10 – 0 – 0
 Žádost SC Kolín o dotaci ve výši 20.000,- Kč na mezinárodní turnaj European Golden Puck
2019 v Budapešti
Návrh usnesení č. 22:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a jedná se o reprezentaci města
Kolína v zahraničí, doporučuje radě města schválení dotace pro SC Kolín ve výši 15.000,- Kč na
mezinárodní turnaj mládeže European Golden Puck na dopravu, ubytování, stravování a startovné.
Hlasování: 8 – 1 – 0
 Žádost Sokola Kolín – sportovní gymnastika o dotaci ve výši 7.500,- Kč na soutěž Hledáme
nové talenty a memoriál Olgy Effenbergerové
Návrh usnesení č. 23:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti a jedná se o vybranou akci, doporučuje radě města schválení dotace pro Sokol Kolín – sportovní gymnastika ve výši 7.500,- Kč
na soutěž Hledáme nové talenty a Memoriál Olgy Effenbergerové.
Hlasování: 9 – 0 – 0
 Žádost Sokola Kolín – sportovní gymnastika o dotaci ve výši 20.000,- Kč na přípravu Daniela
Radovesnického na MS a kvalifikaci na OH
Návrh usnesení č. 24:
Komise vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky kritérií pro přidělování individuálních dotací (nejedná se o jednotlivou akci ani o reprezentaci města), komise nedoporučuje
radě města schválení dotace pro Sokol Kolín – sportovní gymnastika na přípravu Daniela Radovesnického.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Návrh usnesení č. 25:
Komise vzhledem k tomu, že v případě Daniela Radovesnického jde v kolínských podmínkách
o mimořádného sportovce s reálnou šancí nominace na olympijské hry, a vzhledem k tomu,
že kritéria nedovolují komisi navrhnout dotaci z prostředků na individuální dotace, doporučuje radě města, pokud je to v jejích možnostech, schválit dotaci pro Daniela Radovesnického
z jejích prostředků.
Hlasování: 9 – 0 – 0
 Žádost Handball Clubu Kolín o dotaci ve výši 5.500,- Kč na Jarní turnaj v miniházené
Návrh usnesení č. 26:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení
dotace pro Handball Club Kolín ve výši 5.500,- Kč na Jarní turnaj v miniházené na pronájem
haly, ceny, diplomy a sportovní vybavení.
Hlasování: 8 – 0 – 1

8.

Různé
 P. Šotola podal informaci o stavu přidělování dotací v programu Můj klub 2019
 na základě příspěvku R. Raka proběhla obsáhlá diskuse o správnosti způsobu řešení medializované události v SC Kolín a případných možnostech sportovní komise pomoci v řešení takovýchto problémů
 na základě příspěvku J. Synka byla diskutována možnost úpravy kritérií pro přidělování individuálních dotací pro příští rok ohledně přidělování těchto dotací sportům s vlastním řádkem v rozpočtu (výrazný nepoměr celkových dotací do hokeje a dalších sportů s vlastním
řádkem v rozpočtu na jedné straně a sportů dotovaných pouze v rámci programové dotace); sportovní komise se k diskusi vrátí při přípravě kritérií pro rok 2020

Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 1. dubna 2019 od 16.00 hod. na SOŠ informatiky a
spojů Kolín.

_________________________________

Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________

Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

