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ZÁPIS JEDNÁNÍ 

SPORTOVNÍ KOMISE 

Konáno dne:   16. 03. 2022  

Místo konání: Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program jednání:  

1. Schválení programu jednání  

2. Projednání nominací na anketu Sportovec roku 2021 

3. Projednání návrhů na přidělení dotací na činnost organizací v oblasti sportu pro 

rok 2022. 

Schválení programu jednání 

1. Projednání nominací na anketu Sportovec roku 2021 

2. Projednání návrhu grantů na rok 2022 

3. Různé 

Usnesení č. 1/2022 

            Sportovní komise schválila program jednání v předneseném znění. 

            Usnesení bylo přijato.    

Nominace na anketu Sportovec roku 2021 

Sportovní komise projednala předložené nominace za rok 2021, které byly velmi skromné a 

výrazně ovlivněny především omezením sportovní činnosti na základě vzniklé mimořádné 

události s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 

SARS-CoV-2 na území ČR.  

Usnesení č. 2/2022 

Sportovní komise doporučuje RM vyhlásit výsledky ankety „Sportovec roku 2021“ 

při konání slavnostní akce „Den pro Ostrov“.   

Usnesení bylo přijato.    

 

Usnesení č. 3/2022 

Sportovní komise navrhuje vyhlásit ve třech kategoriích ankety „Sportovec roku 

2021“ tyto nominované sportovce:  

             Kategorie Děti a mládež – jednotlivci  

             Peterková Sára, cyklistika  

             Kategorie Sportovní talent 

             Antošová Terezka, atletika 

             Kategorie Tým děti a mládež 

             Atletika Ostrov, z.s. – atletická přípravka  

Ostatní nominované sportovce odměnit např. Pamětním listem. 

 Usnesení bylo přijato.    
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Projednání návrhů na přidělení dotací na činnost organizací v oblasti sportu pro 

rok 2022 

Sportovní komise projednala předložené žádosti o grant a navrhuje RM a ZM přidělení finančních 

prostředků jednotlivým žadatelům dle přijatého usnesení.  

Usnesení č. 4/2022 

Sportovní komise navrhuje RM a ZM poskytnout příspěvek na činnost v oblasti 

sportu pro rok 20221 ve výši, která je uvedena v tabulce č. 1 a č. 2, jež nedílnou 

součástí tohoto zápisu.   

Usnesení bylo přijato. 

 

                                   

 

 

 

 

 

MUDr. Petr Pavelka  

 předseda sportovní komise 
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