
Z Á P I S   

z  jednání  sportovní komise 

konané dne 30. září 2019 

 
Přítomni: MUDr. Petr Pavelka, Ing. Pavel Bursík, Mgr. David Hanakovič, Mgr. Libor Bílek, 

Ladislav Martínek, Václav Petrů, Štěpán Husák, Lukáš Latocha, Jiří Mácha. 

 

Nepřítomen: Jiří Pavlík, Helena Ondrejková, Miloslav Božovský. 

Host: Zuzana Janecká – DK Ostrov 

Asistent komise: Ladislav Jurek  

 

 

Program:  

 

1. Ples sportovců 

Sportovní komise projednala několik návrhů na způsob a organizaci vyhlašování 

ankety o nejlepší sportovce za rok 2019 (Ples sportovců, slavnostní vyhlášení, 

sportovní přehlídka apod.). Zároveň byla také projednána finanční náročnost této akce.  

Zástupce Domu kultury Ostrov přítomné informoval o organizaci minulých ročníků 

Plesu sportovců včetně ekonomické náročnosti a podal také návrhy na případnou 

realizaci dalšího Plesu sportovců. 

Sportovní komise po zvážení všech návrhů a podnětů navrhuje Ples sportovců 

realizovat v termínu 15. 2. 2019 v Domu kultury Ostrov. 

Organizace a průběh plesu bude plně v kompetenci Domu kultury, který zajistí vše 

tak, jak bylo navrženo na jednání SK. 

Finančním garantem Plesu sportovců by mělo být Město Ostrov.  

Jednotlivé kategorie sportovců zůstanou pro rok 2020 stejné jako v roce 2019 a  

sportovní veřejnost bude včas informována o možnosti nominace nejlepších adeptů na 

slavnostní vyhlášení. 

Bez usnesení. 

   

2. Opravy a údržba sportovišť ve městě 

Sportovní komise projednala návrhy organizace a zajištění údržby a opravy sportovišť 

na území města a doporučuje zřídit v rozpočtu města pro rok 2020 řádek na opravy a 

údržbu sportovišť ve vlastnictví města. 

Dále se sportovní komise dohodla přijmout usnesení ohledně zajištění údržby 

jednotlivých sportovišť ve vlastnictví města. 

Usnesení  č. 3/2019 

Sportovní komise doporučuje Radě města zřídit městskou organizaci, která bude 

zajišťovat údržbu sportovišť v majetku města.  

 

3. Podpora seniorů v oblasti sportovních aktivit 

Sportovní komise projednala podněty na případnou podporu seniorů v oblasti 

sportovních aktivit na území města Ostrova. 

Bez usnesení. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Návrh změn v hodnocení grantů pro děti a mládež dle platných pravidel 

Sportovní komise projednala návrhy a změny v hodnocení grantů pro děti a mládež do 

18-ti let uvedených v platných „Pravidlech pro přidělování grantů“. 

Bez usnesení. 

 

 

 

Jednání začalo v 14.00 hod. 

            Jednání skončilo v 16.00 hod.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       MUDr. Petr Pavelka  

    předseda sportovní komise 


