
Zápis č. 1
 zaseda�ní� komise pro sport a te� lový�chovu dne 15.1.2019 v 17:00 hod.

(Me�stský�  u� r�ad Jesení�k, Masarýkovo na�m. 167/1, zasedací� mí�stnost radnice)

Přítomni:
c�lenove� : Mgr. Jan Baďura, Toma� s�  Tejchman, Karel Tulis, Martin Trsťan, Mgr. Emil Voda�k
tajemní�k komise: Milus�e Horka�
garant komise: Ing. Tibor Mací�k
hoste� : Blis�ťanova�  Zden� ka Mgr. Bc., Ing. Urban Va� clav, Petr Vlazlo, Nepejchalova�  Monika Ing. Bc.,  Petr
Muzikant, Richard Ne�mec, Petr Kubí�c�ek

Program:

1. Zahájení – seznámení členů komise
Pr�edseda komise pro sport a te� lový�chovu (da� le jen „komise“) Jan Baďura pr�iví�tal pr�í�tomne� .  Komise
výslovila souhlas s u� c�astí� hostu:  na zaseda�ní� komise.

2. Jednací řád komise pro sport a tělovýchovu
Jan  Baďura  struc�ne�  sezna�mil  pr�í�tomne�  se  schva� lený�m  jednací�m  r�a� dem  vs�ech  komisí�  Radý  me�sta
Jesení�k (da� le jen „RM“). Zdu: raznil, z�e komise je poradní�m orga�nem RM, kompetentní� zabý�vat se danou
problematikou na u� zemí� me�sta Jesení�k, navrhuje dlouhodobou koncepci rozvoje sportu a podporuje
spolupra�ci sportovní�ch subjektu: .

3. Termíny jednání komise pro sport a tělovýchovu v roce 2019
Pro druhe�  zaseda�ní� komise býl zvolen c�tvrtek 28.2.2019 od 16:30 hod., v zasedací� mí�stnosti budový
me�stske�ho u� r�adu Jesení�k na radnici, Masarýkovo na�m. 167/1.

4. Náplň činnosti komise pro sport a tělovýchovu
Jan Baďura sezna�mil pr�í�tomne�  s bodý na�plne�  c�innosti komise a poz�a�dal je o pr�í�padne�  doplne�ní� na�vrhu,
který�  je potr�eba pr�edloz� it RM k odsouhlasení�. Na� sledne�  pr�í�tomne�  poz�a�dal o pru: be�z�ne�  poda�va�ní� bodu:
k  projedna�ní�  na  zaseda�ní�  komise  pr�edepsaný�m  zpu: sobem.  Ing.  Va�clav  Urban  zdu: raznil,  z�e  na�plní�
komise  je  zejme�na  podporovat  spolupra� ci  mezi  sta�vají�cí�mi  klubý,  výtva� r�et  dlouhodobou  koncepci
rozvoje sportu a výjadr�ovat se ke konkre� tní�m investic�ní�m za�me�ru: m.

5. Rozdělení podoblastí a příslušných kompetencí
Jan  Baďura  navrhl  rozde� lení�  pr�í�slus�ný�ch  kompetencí�  jednotlivý�m  c�lenu: m  komise.  Martin  Trsťan –
halove�  sportý, Jan Baďura, Toma� s�  Tejchman – zimní� sportý, Emil Voda�k – sport pro s�irokou ver�ejnost a
Karel Tulis – fotbal a PR. 

6. Zóna za Podjezdem - SKI&GOLF AREAF L JESENIFK 
Vedoucí� odde� lení� majetku Ing. Nepejchalova�  (da� le  jen „OM“) podala informace ohledne�  stavu pozemku:
v Zo� ne�  za Podjezdem. Pr�edseda Fenix Ski Team Jesení�k, z.s. (da� le jen „FEJE“) Petr Kubí�c�ek pr�edstavil
projekt SKI&GOLF AREAF L JESENIFK. Výjmenoval du: vodý potr�ebý vzniku dane�ho sportovis�te� , pla�n jeho
celoroc�ní�ho výuz� ití� i moz�nosti financova�ní�. Starostka Mgr. Blis�ťanova�  výja�dr�ila podporu vedení� me�sta
FEJE. Mí�stostarosta  Ing.  Va� clav Urban i  Toma� s�  Vlazlo zdu: raznili  nutnost iniciace schu: zký s firmou
ALBA FACTOR s.r.o..
Komise pro sport a tělovýchovu bere informaci na vědomí.

7. Různé
7.1. Ing. Tibor Mací�k upozornil na programove�  prohla� s�ení� RM a její� investic�ní� prioritý v oblasti sportu
a te� lový�chový.



7.2.  Petr  Muzikant  jako  c�len  komise  pro  rozvoj  me�sta  poz�a�dal  o  spolupra�ci  v  ra�mci  investic�ní�ch
projektu: .
7.3. Petr Kubí�c�ek zmí�nil  nezbýtnost podporý Me�sta Jesení�k,  zejme�na dotace klubu: m.  Informoval o
snaze  pr�ita�hnout  de� ti  a  mla�dez�  z  velký�ch  me�st  do  Jesení�ku.  Jako  pr�edseda  FEJE  nabí�dl  ostatní�m
klubu: m k  výuz� ití� c�ipovou c�asomí�ru.

Přílohy zápisu: - náplň činnosti Komise pro sport a tělovýchovu

Zapsal: Horka�
Schva� lil: Baďura
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