Zápis z jednání komise pro sport dne 21. 1. 2015
Přítomni: p. Novotný (předseda), Boška, Marek, Matas, Švarc, Drda (tajemník a zapisovatel komise)
Omluven: p. Sodoma
Host: p. Jakob, starosta města
Jednání zahájil v 19:05 pan Novotný konstatováním, že při počtu pěti přítomných členů je komise
schopna usnášení.
Na začátku jednání se všichni přítomní členové krátce představili. Úvodní diskuze byla věnována
otázkám praktického chodu komise, jejím úkolům a procedurám.
Pan starosta konstatoval, že úkolem komise nebude jenom posuzování žádostí o dotace a granty, ale
i další náměty týkající se rozvoje sportu a tělovýchovy na území města. Komise je poradním orgánem
rady, která jí bude předkládat žádosti o stanoviska. Tajemník objasnil systém dotací a grantů, pan
starosta doplnil informaci o schvalovacích procedurách.
Pan Marek vznesl dotaz na řešení možného střetu zájmů členů komise a na možnost duplicitního
schvalování téže žádosti komisí kulturní i sportovní. Komise se shodla, že ti členové komise, kteří jsou
statutárními zástupci nebo členy exekutivních orgánů žádajících organizací, nebudou o grantech či
dotacích pro svou organizaci hlasovat.
Tajemník vysvětlil, že schvalování příspěvků kulturní a sportovní komisí je koordinováno, takže ke
zdvojení dotace či grantu nemůže dojít. Pan starosta doplnil, že pojistkou je i to, že konečnou výši
přidělených částek schvaluje rada města, která by případnou duplicitu odhalila.
Pan Matas požádal, aby byl členům komise zhruba do měsíce předložen návrh jednacího řádu komise
a do konce března materiál týkající se činnosti komise. Dále navrhl, aby si předseda komise od
žádajících organizací vyžádal předložení jejich rozpočtů. Komise s tímto návrhem vyslovila souhlas.
Komise následně odsouhlasila tento návrh výše příspěvků:
Dotace:
TJ Sokol Roztoky
190 000 Kč
SK Roztoky
180 000 Kč
Taekwon-do
20 000 Kč
Jujutsu
20 000 Kč
TOM – orientační běh
7 000 Kč

pro: 4, p. Švarc nehlasoval
pro: 4, p. Novotný nehlasoval
pro: 5
pro: 5
pro: 5

Granty na 1. pololetí:
Roztocký drsoň – junior 5 000 Kč
ZŠ – sportovní den
7 000 Kč

pro: 5
pro: 5

Částky nad 50 000 Kč budou přeloženy ke schválení zastupitelstvu, ostatní radě města.
Pro granty na 2. pololetí zůstává k dispozici 21 000 Kč.
Příští jednání komise se uskuteční 1. dubna 2015. Tajemník s předstihem rozešle členům výboru
návrh jednacího řádu a pravidel pro přidělování grantů a dotací ve sportu.
Zapsal: Drda

Ověřil a schválil: Novotný

