Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun
ZÁPIS č. 1/2020
z jednání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 27. 1. 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
Omluveni: Jan Bečvář
Hosté: Ing. Simona Boldi – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, Mgr. Dušan Tomčo –
místostarosta města Beroun
Zapisovatelka: Michaela Zítová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Šašek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, seznámení s programem a jeho odsouhlasení
Informace o plnění usnesení z předešlých jednání Rady a Zastupitelstva města Beroun
Rozdělení dotací dle dotačního programu na sportovní činnost v roce 2020
Plán práce na rok 2020
Různé
Závěr
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 Mgr. Martina
Šaška.
Dále předseda konstatoval, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 7 členů a komise je
usnášeníschopná.
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
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K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání Rady a Zastupitelstva města
Beroun
Informace z RM ze dne 11. 12. 2019
573/32/RM/2019
Zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 4/2019 zjednání Komise pro sport a sportovní dotace Rady
města Beroun ze dne 11. 11. 2019.
Informace z RM ze dne 15. 1. 2020
6/34/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2019" Město Žebrák
I. Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 3.000,- Kč na financování akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019" od města Žebrák, IČO: 00234079, se sídlem Náměstí 1, 267 53
Žebrák, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v předloženém znění.
7/34/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2019" Město Králův Dvůr
I. Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na financování akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019" od města Králův Dvůr, IČO: 00509701, se sídlem náměstí
Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v předloženém
znění.
8/34/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2019" Beroun Golf Club, z. s.
I. Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na financování akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019" od Beroun Golf Club, z. s., IČO: 26577399, se sídlem Na
Veselou 909, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v
předloženém znění.
9/34/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2019" Nadace TIPSPORT
I. Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15.000,- Kč na financování akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019" od Nadace TIPSPORT, IČO: 06476490, se sídlem Politických
vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí,
v předloženém znění.
10/34/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru městu Beroun na zajištění akce "Nejúspěšnější
sportovec roku 2019" AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
I. Rada města souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč na financování akce
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019" od AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČO: 49356089, se
sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, 102 00, a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí, v
předloženém znění.
11/34/RM/2020
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Záštita starostky města Beroun nad akcí "Nejúspěšnější sportovec roku 2019"
I. Rada města a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Berouna nad akcí
"Nejúspěšnější sportovec roku 2019", kterou pořádá agentura SPORT ACTION s.r.o., IČ: 25407449,
se sídlem Kyjická 4771, 430 04 Chomutov, která se uskuteční dne 28. 1. 2019 v Kulturním domě
Plzeňka.
Komise pro sport a sportovní dotace bere na vědomí plnění usnesení z předešlých jednání Rady a
Zastupitelstva města Beroun.
K bodu 3 – Rozdělení dotací dle dotačního programu na sportovní činnost v roce 2020
Předseda komise představil přítomným podklady k rozdělení sportovních dotací na rok 2020.
Podklady byly zaslány členům komise před jednáním k prostudování. Nikdo z členů neměl
k podkladům žádné připomínky.
V 18.37 se dostavil na jednání pan Ing. Viktor Burkert.
Dále komise přešla k rozdělení dotace ve výši 100.000,- Kč na oblast B – individuální hodnocení.
Tato částka je vyčleněna z celkové výše dotace určené k rozdělení sportovních dotací na rok 2020.
Po rozdělení individuálního hodnocení přešla komise ke schválení sportovních dotací 2020 v celém
znění.
Příloha: Rozdělení dotací na sportovní činnost pro rok 2020.
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace schvaluje rozdělení sportovních dotací na rok 2020
v předloženém znění a doporučuje Radě města Beroun přijmout obdobné usnesení.
Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
K bodu 4 – Plán práce na rok 2020
Předseda komise představil přítomným Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace Rady města
Beroun na rok 2020.
Příloha: Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun na rok 2020.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace souhlasí s Plánem práce Komise pro sport a
sportovní dotace Rady města Beroun na rok 2020.
K bodu 5 - Různé
Předseda nejprve informoval přítomné o prosbě RNDr. Soni Chalupové, která by ráda podpořila
partnerské vztahy nejen v kultuře ale také ve sportu. Město Beroun by rádo nabídlo zahraničním
partnerům možnost zúčastnit se některé sportovní akce v Berouně. Vhodné by bylo pozvání kromě
tradičních akcí na akci konanou např. u příležitosti oslavy výročí založení sportovního klubu. Město
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Beroun je připraveno akci nejen finančně podpořit (náklady na zahraniční hosty), ale také pomůže
s komunikací a přípravou.
V minulosti se uskutečnily např. následující akce – závod dračích lodí jak v Brzegu tak v Berouně,
cyklotour Goslar-Beroun, orchestr ODDechovka, účast na nočním běžeckém závodu v Brzegu, atd.
Přítomní projednali možnosti spolupráce.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení: Komise pro sport a sportovní dotace souhlasí s oslovením sportovních klubů a zapojení se
do aktivit s partnerskými městy.
Dále předseda předal slovo panu Šaškovi, který informoval přítomné o nevyhovující tělocvičně na
ZŠ Preislerova. Podle rozhodnutí stk.stc.cbf a výkonné výboru st.cbf. neodpovídá hřiště rozměrově
dané soutěži a v případě vítězství v základní části a postupu do závěrečné části F4 soutěže SBLM
družstvem BK Beroun, které by bylo pořadatelem, se nepovoluje odehrát ve stávající tělocvičně.
Na základě tohoto rozhodnutí hledá basketbalový klub vhodné prostory pro trénování a zápasy.
Následně proběhla diskuze týkají se výstavby nových sportovišť a rekonstrukce stávajících, do které
přispěl i místostarosta Tomčo.
Komise pro sport a sportovní dotace bere na vědomí informaci ohledně problematiky sportovišť ve
městě Beroun.
Pan Burkert přednesl návrh na vyúčtování dotací, kdy by se nemusely fyzicky dokládat doklady
potřebné pro vyúčtování. Stačil by pouze soupis dokladů a samotné doklady by bylo možné
zkontrolovat na vyžádání.
Dále pan Burkert dodal, že po změně Obecných zásad a jejich příloh je celý proces poskytování
dotací příznivější. Doporučil, aby se parametry pro poskytování dotací (také formuláře) neměnily
minimálně do konce volebního období.
K bodu 6 - 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 19.26 hod.

Zapsala: Michaela Zítová
Ověřil: Mgr. Martin Šašek
Předseda komise: Mgr. Jan Piskáček
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