
Zápis č. 4
 zasedaáníá komise pro sport a teě lovýáchovu ze dne 28.5.2019 v 16:30 hod.

(Meěstskýá  uá rěad Jeseníák, Masarýkovo naám. 167/1, zasedacíá míástnost radnice)

Přítomni:
cělenoveá : Mgr. Jan Baďura, Karel Tulis, Martin Trsťan, Mgr. Emil Vodaák
tajemníák komise: Milusěe Horkaá
garant komise: Ing. Tibor Macíák
hosteá : Ing. Urban Vaáclav, Ing. arch. Sara Al-Wahaishi, Jan David, Krýsětof Pokornýá, Petr Kajnar, Petr Vrba
Omluveni:
Tomaásě  Tejchman

Program:

1. Zahájení
Prěedseda komise pro sport a teě lovýáchovu (daá le jen „komise“) Jan Baďura prěivíátal prěíátomneá , omluvil
cělena komise Tomaá sěe Tejchmana a konstatoval, zěe komise je usnaá sěeníá schopnaá . Garant komise T. Macíák
pozěaádal  o  zarěazeníá  dvou  boduů  do  programu  jednaáníá.  Komise  schvaá lila  program  jednaáníá.  Komise
výslovila souhlas s uá cěastíá hostuů  na zasedaáníá komise. Tíámto býlo zahaá jeno jednaáníá. Rada meěsta Jeseníák
(daá le jen „RM“) na sveám 16. zasedaáníá konaneám dne 27.5.2019 usneseníám cě. 556 vzala na veědomíá zaápis
z 3. jednaáníá komise konaneáho dne 2.4.2019.

2.  Sáňkařská dráha v Jeseníku
Zaá stupci  saáně karěskeáho  oddíálu  prěedstavili  blíázěe  tento  sport,  historii  na  uá zemíá  Jesenicka.  Uvedli,  zěe
v minuleám volebníám obdobíá býlo tehdejsěíám starostou odsouhlaseno výuzě itíá prostoru mezi Krěíázěovýám
Vrchem  a  Smetanovýámi  Sadý.  Výsveě tlili  svou  vizi  draáhý,  jejíáho  výuzě itíá.  Vznesli  dotaz  na  zmeěnu
uá zemníáho  plaánu  a  výjmutíá  oblasti  z  uá zemníáho  puů dníáho  fondu.  Meěstskaá  architektka  uvedla,  zěe
nepovazěuje pro zatíám zaámeěr saáně karěskeá  draáhý za duů vod, procě  meěnit uá zemníá  plaán. Je trěeba prěedlozě it
odpovíádajíácíá  studii,  praá ci  se  zeleníá  atd..  Jan  Baďura upozornil  na  nemozěnost  výuzě itíá  draáhý  sě irokou
verěejnostíá. Zaá stupci spolku uvedli,  zěe momentaá lneě  majíá asi 12 deě tíá. Vaá clav Urban vznesl dotaz, jestli
existuje neě jakaá  varianta bez zmeěný uá zemníáho plaánu. Jan Baďura navrhl mozěnost pronaá jmu pozemkuů
meěsta, odkaá zal zaá stupce spolku na meěstskeáho praávníáka. Meěstskaá  architektka navrhla vývolaáníá jednaáníá
s odborem uá zemníáho plaánovaáníá a zaá stupci saáně karěskeáho spolku.

Komise se přiklání k variantě formou pronájmu pozemků v délce 300m. 

3. SVČ Duha – cena pronájmu haly
SVČČ  Duha zěaádalo na RM o prominutíá  naá jmu meěstskeá  halý. Tibor Macíák upozornil na nekoncepcěnost.
Spraávnýá  postup je formou podaáníá zěaá dosti dotacěníá komisi. 

Komise bere informaci na vědomí.

4.  Kritéria pravidel pro poskytování dotací
Komise pro  sport a teě lovýáchovu podala naávrhý na zmeěnu pravidel pro poskýtovaáníá  dotacíá  – rěesěeno
s paníá  Dolezěelovou z odboru sěkolstvíá.  K. Tulis zmíánil variantu, kdý bý hala býla pro meěstskeá  spolký
zdarma.  Jednou  rocěneě  bý  spolký  dolozě ilý  skutecěneá  naákladý  a  50% z  nich  se  proplatíá.  Jan  Baďura
upozornil na nezbýtnost rozdíálnýách kriteáriíá pro individuaá lníá a kolektivníá sportý. Kriteárium uá speěsěnosti
povazěuje za mýlneá . T. Macíák uvedl, zěe je duů lezě iteá  výuzě íát halu na 100%. V. Urban uprěesnil termíán jednaáníá
týákajíácíá  se  halý a to na 29.5.2019.  M. Trsťan zduů raznil,  zěe  je  trěeba prěehodnotit  cenu halý v letníám
obdobíá, poprěíápadeě  halu na 3 meěsíáce uzavrěíát. 

Komise souhlasí s podporou místních spolků.
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5.  MF Dnes - článek
T. Macíák pozěaádal komisi o naávrh jmen neěkolika sportovcuů  nebo spolkuů  pro rozhovor s Mladou Frontou
Dnes. Komise navrhla týto sportovce: Romana Labounkovaá , Adam Fellner, Kveě toslav ZČ alcěíák, Raft team
H2O, Jan Pechousěek a Elisěka Bartuů ně kovaá .

6. Referent sportu
T. Macíák vznesl dotaz na komisi, jakeá  kompetence a naáplně  praáce bý meě l referent sportu míát. Mohl bý
poskýtovat  poradenstvíá  spolkuů m,  naprě.  v  raámci  dotacěníách  programuů ,  zprostrěedkovaávat  komunikaci
mezi spolký a komisemi, potazěmo odborý MeěUÚ .

Různé
Prěíásě tíá zasedaáníá komise se bude konat dne 4.9.2019 v 16:30 hod. v zasedacíá míástnosti radnice.

Zapsal: Horkaá
Schvaá lil: Baďura
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