Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun
ZÁPIS č. 3/2021
z jednání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 7. 6. 2021
od 18.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Beroun
Přítomni:
Členové komise: Mgr. Jan Piskáček, Ing. Jan Šimko, Ing. Viktor Burkert st., Mgr. Martin Šašek,
Martin Onderka
Omluveni: Jan Bečvář, Václav Koudela, Ing. Karel Přibyl, Michal Maryška
Hosté: Ing. Simona Boldi – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
Zapisovatelka: Michaela Beranová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Šašek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, seznámení s programem a jeho odsouhlasení
Informace o plnění usnesení z předešlých jednání Rady a Zastupitelstva města Beroun
Projednání dotačního programu na sportovní činnost v roce 2022
Různé
Závěr
Jednání

K bodu 1 – Zahájení
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
Ing. Simonu Boldi.
Předseda komise jmenoval zapisovatelkou Michaelu Beranovou a ověřovatele zápisu Mgr. Martin
Šašek.
Dále předseda konstatoval, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 5 členů a komise je
usnášeníschopná.
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace schvaluje program jednání v pozměněném znění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlých jednání Rady a Zastupitelstva města
Beroun
Příloha č. 1: Informace o plnění z předešlého jednání Rady a Zastupitelstva města Beroun
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Komise pro sport a sportovní dotace bere na vědomí plnění usnesení z předešlých jednání Rady a
Zastupitelstva města Beroun.
K bodu 3 – Projednání dotačního programu na sportovní činnost v roce 2022
Již v roce 2020 byly sportovní kluby značně poznamenány řadou omezení z důvodu epidemiologické
situace.
Dle dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun“ v bodě IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace mohou subjekty žádat pouze na sportovce, kteří se prokazatelně
zúčastňují dané aktivity min. 1x týdně po dobu nejméně 4 měsíců, tedy mají zaplaceno min.
4měsíční členské příspěvky.
Tuto podmínku by v příštím roce nemusely všechny kluby splnit. V tuto chvíli zatím není jasné, jak
se bude epidemiologická situace vyvíjet na podzim 2021.
Předseda komise se dotázal přítomných členů na aktuální situaci v jejich klubech:
Pan Burkert (Berounští medvědi) – tréninky venku, vnitřní tréninky od července, členský příspěvek
snížili o 50 %
Pan Šimko (Eden) – květnové a červnové tréninky jsou zdarma jako náhrada za podzim 2020
Pan Šašek (Basketbalový klub Beroun) – členský příspěvek snížili na třetinu
OŠVA přes léto zmapuje situaci v berounských klubech, které každoročně žádají o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Beroun v rámci dotačního programu.
V případě, že některý z žadatelů nebude podmínku (4měsíčních příspěvků) splňovat, bude navrženo
Komisí pro sport a sportovní dotace mimořádné opatření pro rok 2022. Přesný postup řešení navrhne
komise na svém dalším jednání, a to na základě zmapování situace v ostatních klubech.
K bodu 4 - Různé
Nikdo z přítomných neměl žádné podněty k projednání.
K bodu 5 - Závěr
Další podněty a připomínky nebyly vzneseny.
Na závěr poděkoval předseda komise všem přítomným za účast a oznámil, že termín příštího jednání
komise bude oznámen emailem.
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 18.30 hod.
Zapsala: Michaela Beranová
Ověřil: Mgr. Martin Šašek
Předseda komise: Mgr. Jan Piskáček
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