Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun
ZÁPIS č. 2/2020
z jednání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 19. 5. 2020
od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun

Přítomni:
Členové komise: Mgr. Jan Piskáček, Ing. Jan Šimko, Ing. Viktor Burkert st., Ing. Karel Přibyl,
Václav Koudela, Mgr. Martin Onderka, Michal Maryška, Mgr. Martin Šašek, Jan Bečvář
Hosté: Ing. Simona Boldi – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, Mgr. Dušan Tomčo –
místostarosta města Beroun
Zapisovatelka: Michaela Zítová
Ověřovatel zápisu: Michal Maryška
Program jednání:
1. Zahájení, seznámení s programem a jeho odsouhlasení
2. Informace o plnění usnesení z předešlých jednání Rady a
města Beroun
3. Aktualizace Analýzy a plánu rozvoje sportu ve městě Beroun 2018 - 2030
4. Různé
5. Závěr

Zastupitelstva

Jednání
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájil a dále řídil předseda Mgr. Jan Piskáček. Předseda komise přivítal všechny
přítomné členy, pana místostarostu města Beroun Mgr. Dušana Tomča, vedoucí odboru školství a
volnočasových aktivit Ing. Simonu Boldi.
Předseda komise jmenoval zapisovatelkou Michaelu Zítovou a ověřovatele zápisu Michala Maryšku
Dále předseda konstatoval, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 9 členů a komise je
usnášeníschopná.
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
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K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání Rady a Zastupitelstva města
Beroun
Př. 1 předloženého zápisu
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace bere na vědomí plnění usnesení z předešlých jednání
Rady a Zastupitelstva města Beroun.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0

K bodu 3 – Aktualizace Analýzy a plánu rozvoje sportu ve městě Beroun 2018 – 2030 a SWOT
analýza
Předseda komise Mgr. Jan Piskáček informoval o připravované aktualizaci výše uvedené analýzy.
Ing. Boldi nastínila plánovaný harmonogram:









Projednání v Komisi pro sport a sportovní dotace – květen 2020
Dotazníkové šetření – červen 2020
Pasportizace sportovišť – červen – srpen 2020
Aktualizace, zapracování připomínek, výsledů šetření a pasportizace – červen – srpen 2020
Projednání v Komisi pro sport a sportovní dotace – září 2020
Projednání Finanční a Kontrolní výbor – říjen – listopad 2020
Projednání Rada města Beroun – listopad 2020
Projednání Zastupitelstvo města Beroun – prosinec 2020

Michaela Zítová představila několik základních bodů, které by se měly v aktualizaci promítnout:
 zapracování nákladovosti sportovišť,
 pasportizace sportovišť, kterou provádí ČUS a bude ukončena 31. 7. 2020,
 dotazníkové šetření.
Komise projednala návrhy na doplnění SWOT analýzy:
 Pan Michal Maryška navrhl doplnit do příležitostí akci „Sporťáček“. Jedná se o akci, kde se
mohou prezentovat všechny sporty/sportovní kluby, které působí na území města. Tato akce
již probíhá v několika dalších městech ČR a město Beroun by rádo zorganizovala akci
podobného rozsahu. Členové s návrhem uspořádat tuto sportovní akci souhlasí, odbor
školství a volnočasových aktivit učiní patřičné kroky vedoucí k realizaci akce v roce 2021, a
to ve spolupráci s jednotlivými kluby.
 Ing. Jan Šimko navrhl propojení škol a sportovních oddílů. Představil různé varianty realizace
propojení. Členové komise se shodli na akci „Den sportu“, při kterém by provozovatelé
zpřístupnili svá sportoviště zdarma. V rámci akce by byl vytvořen produkt, který by
jednotlivá sportoviště propojoval (např. kartička na razítka). Cílem akce by byl nejen nábor
nových členů, ale také přilákání „nesportujících dětí“ ke sportu.
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 Mgr. Martin Šašek zdůraznil, že město má nedostatek kvalifikovaných hřišť, která by
splňovala podmínky pro oficiální zápisy basketbalu nebo jiných sportů.
 Členové komise se shodli, že ve městě Beroun chybí multifunkční hala, která by odpovídala
současným parametrům a potřebám. V období od podzimu do jara je zde velký nedostatek
kapacit pro tréninky jednotlivých klubů a tím je také ohrožena příprava na nadcházející
sezony.
 Ostatní návrhy byly zaznamenány do připravené tabulky a budou součástí výstupů
aktualizované Analýzy.
Členové komise zašlou do 8. 6. 2020 své připomínky, náměty, podněty k aktualizaci Analýzy a plánu
na e-mail tajemnice.
K bodu 4 - Různé
Předseda informoval o problematice na Berounce v oblasti Štulovna, kde mají své zázemí
veslaři/kanoisti a z druhé strany je kemp Na Hrázi. V rámci letních měsíců se plavci často střetávají
s loděmi na vodě. Předseda navrhuje tento problém vyřešit ohraničením „koupaliště“, aby nedošlo
k úrazu. Místostarosta Dušan Tomčo uvedl, že tato varianta není realizovatelná, jelikož se jedná o
řeku a kvalita vody není stabilní pro vytvoření přírodního koupaliště.
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. Předpokládaný termín jednání je v září.
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 19.10 hod.

Zapsala: Michaela Zítová
Ověřil: Michal Maryška
Předseda komise: Mgr. Jan Piskáček
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