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ZÁPIS JEDNÁNÍ 

SPORTOVNÍ KOMISE 

 

Konáno dne:   27. 05. 2020 od 14:00 hodin 

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

Přítomni:        viz prezenční listina 

 

Program jednání:  

Dne 11. 12. 2019 byl usnesením zastupitelstva města č. 191/19 schválen rozpočet na rok 2020. 

V rozpisu rozpočtu je vymezena jedna položka v celkové výši 2 250 000 Kč určená na: 

- Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let. 

1. Projednání podaných žádostí o grant z rozpočtu města Ostrova na rok 2020 a 

navržení výše dotace pro jednotlivé žadatele. 

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

finančních prostředků jednotlivým žadatelům dle přijatých usnesení.  

Usnesení č. 2/2020 

Sportovní komise navrhuje pro subjekty - kluby, které si podali žádost o dotaci na rok 

2020 po stanoveném termínu jejich vyřazení z hodnocení a nepřidělení grantů. 

Usnesení nebylo přijato.    

 

Usnesení č. 3/2020 

Sportovní komise navrhuje subjektům - klubům, které si podali žádost o dotaci na rok 

2020, poskytnout příspěvek ve výši, která je uvedena v tabulce č. 2. a je nedílnou 

součástí tohoto zápisu.    

Usnesení č. 4/2020 

Sportovní komise navrhuje individuálním žadatelům, kteří si podali žádost o dotaci 

na rok 2020, poskytnout příspěvek ve výši, která je uvedena v tabulce č. 3. a je 

nedílnou součástí tohoto zápisu.    

Usnesení č. 5/2020 

Sportovní komise navrhuje subjektům - klubům, které si podali žádost o dotaci po 

stanoveném termínu na rok 2020 poskytnout příspěvek ve výši, která je uvedena 

v tabulce č. 2. a je nedílnou součástí tohoto zápisu.    

 

 

 

http://www.ostrov.cz/
mailto:podatelna@ostrov.cz


MĚSTO OSTROV 

odbor kancelář starosty a vnitřní správy 

Městského úřadu Ostrov 

 

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Česká republika, IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999,  

www.ostrov.cz; e-mail:podatelna@ostrov.cz 

 

 

Usnesení č. 6/2020 

Sportovní komise navrhuje pro subjekty a individuální žadatele, kteří si podají žádost 

o dotaci v následujícím roce a nedodrží stanovený termín automatické vyřazení 

z hodnocení a nepřidělení finančních prostředků. 

Usnesení nebylo přijato.    

 

 

 

 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. návrhy sportovní komise – kluby 

2. návrhy sportovní komise – individuální žádosti 

 

Jednání skončilo v 15.00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  MUDr. Petr Pavelka  

                                 předseda sportovní komise 
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