Zápis
z 31.

schůze

komise tělovýchovy a sportu, konané dne 6.11. 2017
v SOŠ informatiky a spojů Kolín

MUDr. Balík, p. Čejka, Mgr. Prachař, p. Smejkal, p. Sodoma, p. Šotola, p.
Těšitel , Mgr. Tuček, Mgr. Zeman
p. Čtvrtečka, Mgr. Herčík, p. Holoubek, p. Sarauer
Mgr. Kesner - vedoucí OŠKS, Mgr. Hana Morová - OŠKS

Přítomni :

Omluveni:
Dále přítomni:

Program

schůze

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola čerpání rozpočtu komise
4. Kolínské sportovní dny ZŠ 2017
5. Programová dotace
6. Úprava kritérií komise pro rok 2018
7. Anketa Sportovec Kolína 2017
8. Různé

Průběh schůze
schůze

byl bez doplňků schválen

1.

Program

2.

Kontrola čerpání

rozpočtu

komise

•!• Mgr. Tuček informoval komisi o aktuálním zůstatku 3 180,- Kč a o skutečnosti, že na
schválení zastupitelstvem v rozpočtovém opatření čeká případný převod zůstatku
z rozpočtu na Kolínské sportovní dny ZŠ 2017 ve výši 77 000,- Kč do rozpočtu komise.
3.

Kontrola zápisu

•!• všechny žádosti, které byly schváleny podmíněně, byly

doplněny

o propozice

•!• odložená žádost ST Euromaster Kolín o dotaci ve výši 10 000,utkání - klub žádost doplnil a opravil

Kč

na extraligová

Usnesení č. 278:
Komise vzhledem k tomu, že žádost obsahuje všechny náležitosti, doporučuje
radě města podmíněně schválení dotace ST Euromaster Kolín ve výši 3500,- Kč
na pořádání extraligových utkání z kaeitoly Akce na pronájem. Podmínkou je
uskutečnění převodu zůstatku z KSD ZS 2017 do rozpočtu komise.
Hlasování:

9-0 - 0

•!• navýšení

Usnesení

paušálů
č.

pro TJ a SK

279:

Komise doporučuje radě města podmíněně schválení paušálních dotací ve výši
3000,- Kč pro TJ Agro Kolín (4 oddíly - odbor sportu pro všechny, cyklistika,
turistický oddíl Poutníci, volejbal), Horolezce Kolín, A VZO - klub železničních
modelářů, KLoM Kolín modelářský klub, HO Lokomotiva Kolín, Klub kolínských turistů, KČT Lokomotiva Kolín, Kynologii - ZKO Kolín, Sokol Kolín (1
oddíl - všestrannost), Sokol Sendražice, TJ Labe Kolín, TJ Jezdecká stáj Václav, Hasičský sportovní klub Kolín, Klub českých turistů Kolín, Aeroklub Kolín,
Potkali se u Kolína, SK Fortuna Kolín, Orel Kolín, SDH Zibohlavy, eXtreme
Team Kolín (celkem 23 klubů a oddílů= 69 000,- Kč). Podmínkou je uskutečně
ní převodu zůstatku z KSD ZŠ 2017 do rozpočtu komise.

Hlasování:
4.

9- 0- 0

Kolínské sportovní dny ZŠ 2017
•!• Mgr. Tuček osloví pořadatele, zda mají zájem pořádat KSD ZŠ 2018 a zda chystají
změny ; zájem o uspořádání turnaje pro kategorie 1.-5. třída má Handball Club Kolín;
zároveň osloví cyklistický klub s žádostí o změnu charakteru soutěže z hromadného
závodu v terénu na časovku
•!•

při přípravě

propozic příštího ročníku bude v komisi prodiskutována možnost vyhlašování zvláštní kategorie buď pro venkovské školy, nebo pro školy s nižším počtem
žáků

5.

Programová dotace
•!• výzva k programové dotaci byla vyvěšena, je třeba informovat TJ a SK
•!• komise doporučuje uspořádání semináře pro TJ a SK k pravidlům programové dotace, individuálních dotací, dotací pro sporty s vlastním řádkem v rozpočtu a
k možnostem financování sportu; navržený termín semináře je 27. listopadu od 17
hodin - možnost projedná Mgr. Kesner

6.

Úprava kritérií pro rok 2018
•!• Mgr.
vých

Tuček předložil
skutečností

k diskusi možnost úprav kritérií pro rok 2018 na
roku 2017.

základě

no-

•!• Členové komise následně diskutovali o těchto případných úpravách kritérií:
- změna koeficientu pro čistě kolektivní sporty
- úprava bodování kolektivních sportů v závislosti na velikosti týmu
Návrh usnesení

č.

280:

Komise schvaluje změnu koeficientu, kterým se násobí počet bodů získaných za
výsledky v soutěžích v čistě kolektivních sportech z 2,0 na 3,0.

Hlasování:

9- 0- 0

Návrh usnesení

č.

281:

Komise schvaluje změnu pasáže týkající se pravidel bodování soutěží družstev
v tomto znění:
Za soutěž družstev nejsou považovány soutěže štafet a soutěže dvojic či trojic,
které nemají charakter dlouhodobé týmové soutěže. Tyto soutěže jsou bodovány
dle tabulky pro jednotlivce.
Výsledky soutěží družstev s 3-4 členy (rozhodující je počet členů započítávaných
do soutěže) se bodují podle tabulky kategorie „Družstva li", výsledky soutěží
ostatních družstev podle tabulky kategorie „Družstva I". V soutěžích s více než
20 týmy se za 1. stupeň považuje umístění do 12. místa, za 2. stupeň do 24. místa
a za 3. stupeň do 36. místa.

Hlasování:
7.

9- 0- 0

Anketa Sportovec Kolína 2017
•!• navržený termín vyhlašování je 6. nebo 13 . 2. 2018
•!• byl schválen text průvodního dopisu a formuláře návrhů - návrhy kluby zašlou do
27.11.
•!• Mgr. Tuček zpracuje nominace do prosincové schůze
•!• na prosincové schůzi bude upraven seznam hlasujících, hlasovací lístky odevzdat do
20.12.
•!• moderátor - osloví OŠKS

8.

Různé

•!• Mgr.

Tuček

informoval komisi o registrace nového klubu - SDH Sendražice

•!• Mgr. Kesner informoval o uzávěrce Zpravodaje

Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 4. prosince 2017 od 16.00 hod. v SOŠ in-

formatiky a

Mgr.

spojů.

Jiří Tuček

-

př

dseda komise

Mgr. Petr Kesner - vedoucí OŠKS

