Město Planá nad Lužnicí
Sportovní komise

Zápis č. 1/2016 jednání sportovní komise (SK)

Datum:

14.03. 2016

Přitomni:

Jiří Drhovský, Josef Skalák, Jiří Vébr, Ondřej Špaček, Pavel Grenar

Omluveni:

Markéta Vébrová

Byly projednány tyto body:
1. Zhodnocení průběhu sportovního plesu s nultým ročníkem vyhlášení nejlepších
sportovců Plané nad Lužnicí v jednotlivých kategoriích
2. Setkání Planých – termín 25.6.2016, pořadatel Chodová Planá. Odpovědné osoby za
organizaci účasti: fotbal (J.Skalák), volejbal (P.Grenar), tenis (O.Špaček), stolní tenis
(P.Grenar), rybářské závody (J.Drhovský), šachy (J.Drhovský), golf (O.Špaček).
3. BAMBI – termín 21.5.2016 ve 14.00-17.00 hod. prezentace fotbal, tenis, florbal,
orientační běh, atletika, sportovní modelářství, a další
4. Posouzení žádostí o dotaci z prostředků města Planá nad Lužnicí:
Podmínky poskytnutí dotace:
1. Dotace je určena na spolufinancování činnosti sportovních oddílů působících ve
městě Planá nad Lužnicí, popř. na jednorázové sportovní akce s aktivní účastí
plánských obyvatel, přednostně dětí a mládeže
2. Dotace by měla zohledňovat aktivní počet registrovaných členů – sportovců,
přednostně trvale bydlících na území města Plana nad Lužnicí
3. Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři
v daném termínu, na přidělení dotace není právní nárok

Kritéria pro hodnocení žádostí:


Počet členů



Počet dětí do 15 let



Přínos pro rozvoj sportu v Plané nad Lužnicí



Návštěvnost na vystoupeních

Byly posouzeny tyto došlé žádosti s níže uvedeným doporučením radě města:
1. TJ SOKOL
- 400.000,- CZK. Činnost oddílu kopané, oddílu hokeje, cvičení ZRTV
ženy, provoz SAUNA
SK nesouhlasí – doporučuje snížení na 340.000 CZK
(z toho 20.000 CZK na cvičení ZRTV ženy)
2. SKT

- 100.000,- CZK. Činnost oddílu tenisu

SK souhlasí.

3. FLORBAL

- 23.000,- CZK. Činnost oddílu florbalu

SK souhlasí.

4. VEBR SPORT - 34.000,- CZK. Činnost oddílu orientačního běhu, akce mosty Lužnice
SK nesouhlasí – doporučuje snížení na 24.000,- CZK
5. SDH

- 78.000,- CZK. Činnost oddílu dobrovolných hasičů

SK souhlasí.

6. MODELÁŘI

- 10.000,- CZK. Činnost oddílu sportovního modelářství

SK souhlasí.

7. KOPRETINA

- 17.000,- CZK. Činnost oddílu cvičení rodiče s dětmi
SK nesouhlasí – doporučuje snížení na 12.000,- CZK

8. ZŠ

- 8.000,- CZK. Orientační běh

SK souhlasí.

9. MŠ

- 5.000,- CZK. Plavecký výcvik

SK souhlasí.

10. Vesecká Ivona

- 6.500,- CZK kondiční cvičení, aerobic

SK nesouhlasí – z důvodu nesplnění podmínek
poskytnutí dotací, činnost čistě na komerční bázi
Celkem dotace rozpočet města

600.000,- CZK

Příští jednání sportovní komise: pondělí 25.4. 2016 v 19.00 hod. salónek restaurace
MAXIM.
Zapsal:Josef Skalák v.r.

