Zápis č. 5
Zasedání komise pro sport a tělovýchovu ze dne 4.9.2019 v 16:30 hod.
(MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, zasedací místnost radnice)
Přítomni
členové: Mgr. Jan Baďura, Mgr. Emil Vodák, Tomáš Tejchman
Tajemník komise: Vendula Doleželová, garant komise: Ing. Tibor Macík
Hosté: Ing. Petr Kubíček
Omluveni: Karel Tulis
Nepřítomni: Martin Trsťan

Progam:
1. Zahájení
Předseda komise pro sport a tělovýchovu (dále jen „KST“) Jan Baďura přivítal přítomné, představil
nového tajemníka komise a konstatoval, že komise je usnášení schopná. Do programu byly zahrnuty
další dva body. Komise schválila program jednání. Komise vyslovila souhlas s účastí hosta na zasedání
komise. Jednání bylo zahájeno. Rada města Jeseník (dále jen „RM“) na svém 21. Zasedání konaném
dne 15.7.2019 usnesením č. 704 vzala na vědomí zápis ze 4. jednání KST konaného dne 28.5.2019.
2. Dotace z rozpočtu města Jeseník – Dotační program na podporu sportu – činnost sport.org.
2020
Tajemnice komise informovala o plánované schůzce k návrhu na změnu Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu města Jeseník a jednotlivých dotačních programů pro rok 2020, která se bude konat
10.9.2019 v 15 hod. na Ipose (zasedací místnost nad jídelnou). Komisi představila pracovní návrh DP
na podporu sportu 2020 vč. zapracovaných návrhů od jednotlivých zapojených aktérů.
Tibor Macík poukázal na potřebu využitelnosti městské sportovní haly, jako možnost poskytnutí
dotace. Petr Kubíček vznesl otázku, že by tak ale mohlo dojít k přetlaku v hale. KST vyhodnotila, že by
dotaci využili pouze halové sporty a další jako cyklistika a lyžaři by neměli možnost čerpání dotace.
KST navrhuje do DP na podporu sportu zahrnout/upravit/doplnit následující kritéria:
Podpora:
a) sportovních organizací se sídlem v Jeseníku
b) pouze registrovaných jesenických dětí
c) fixní částka na „hlavu“
d) od 0 – 23 let
P.Kubíček doporučil zapracovat možnost žádosti o dotaci na pronájem městské sportovní haly do
pravidel pro rok 2020.
KST doporučuje RM vyvolat schůzku se sport. organizacemi k zájmu o pronájem městské sportovní
haly.
Úkoly:
T. Tejchman –zjistí, zda ČUS může žadatelům poskytnout výpis registrovaných členů jednotlivých
sport. organizací, jako přílohu žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

V. Doleželová. J. Baďura – Doleželová pošle předsedovi seznamy registrovaných dětí jednotlivých
sport. organizací na základě kterých J. Baďura vypracuje konkrétní návrh – výpočet pro fixní částku
„na hlavu“ a předloží k projednání na schůzce dne 10.9.2019.
3. GOLF JESENÍK – KASÁRNA
J. Baďura informoval o aktuálním stavu golfového hřiště. Od 1.1.2020 budou pozemky smluvně
uvolněny. Je potřeba zpracovat nové varianty/studie návrhu. Vznesl dotaz na T. Macíka, jaká je
podpora ze strany města, jsou finance na studii, popřípadě kam se obrátit?
P. Kubíček – jako jedna z možností využití je vybudování samostatného areálu s podporou
Olomouckého kraje, který by se dal využít na Hry zimní olympiády dětí a mládeže.
Úkoly:
T. Macík – zjistí možnost financování ze strany města
P. Kubíček – připraví cenovou nabídku na tvorbu studie
4. Různé
T. Macík poskytl informace –
k bazénu v České Vsi, kdy město je připraveno podpořit přestavbu krytého bazénu.
Ke kluzišti v lázních informoval, že vzhledem k nečekaným událostem je provoz kluziště v jednání –
probíhá oslovení potencionálních kandidátů. Lázně mají vyprojektované nové kluziště, v plánu je i
multifunkční hřiště. Bourání nafukovací haly je zatím v jednání. Město uvažuje nad nákupem rolby,
kterou by lázním zapůjčilo. Vedení města pracuje na variantě ledové plochy ve městě.
T. Tejchman otevřel otázku zimního stadionu, a zda došlo k zadání Rozvojové studie na doporučení
KST? T. Macík nedošlo k zadání zpracování studie.
Úkoly:
J. Baďura – zreviduje doporučení KST pro RM a ve spolupráci s tajemnicí komise předloží opětovně
RM k projednání.
Předběžné datum dalšího zasedání komise proběhne 5.11.2019 v 16:30 hod.

V Jeseníku 6.9.2019
Zapsala: V. Doleželová

Jan Baďura - předseda komise, v.r.

