Číslo materiálu : 4/04
Komise:
Datum :
Přítomni:
Host: RM
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Komise sportovní
21.3.2019
RM 10.4.2019
J. Třískala, T. Morawski, M. Běhounek, K. Fialová, A. Salák, Z. Knap, R. Hanuš, Z.
Hadrovský, M. Procházka, K. Ptáček
Zápis: L. Krulišová
J. Kukla, Vít Šnajdr
F. Nedvěd, R. Beránková , L. Hojdová
L. Vokoun, J. Němeček

21. 3. 2019

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis sportovní komise ze dne 21.3.2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. úkol – žádost pana zastupitele Krčíka o doplnění pana Antonína Müllera do sportovní
komise.
Sportovní komise žádost projednala a postupovala v souladu s rozhodnutím Rady města ze dne
6.2.2019, kdy členové rady odhlasovali, že si komise v případě překročení počtu členů 15, rozhodne
o přijetí dalšího člena sama.
Všichni členové tak odhlasovali, že pokud počet členů komise klesne pod hodnotu 11, pan Antonín
Müller se stane 1. náhradníkem.
2. úkol – projednání žádosti pana Jana Kužela
Jan Kužel informoval prostřednictvím mailu členy komise o nově založeném sportovním spolku Krav
Maga Respekt, z.s., jehož cílem je organizování a provozování sportovních aktivit (zejména
sebeobrany) k využití volného času mládeže a dospělých, zvyšování fyzické a psychické kondice a
propagaci zdravého životního stylu. Předseda spolku žádá o možnost zařazení do seznamu míst pro
volnočasové aktivity a o případnou nabídku města na pronájem prostor vhodných pro uskutečňování
činnosti spolku.
SK pana Kužela odkazuje na možnost čerpání finančních prostředků na registrovanou mládež a dále
na možnost využití grantového systému. Ostatní dotazované informace nejsou v kompetenci SK.
3. úkol – Využití haly Klimeška - basketbalovou akademií Get Better Academy (dále jen GBA).
Členové komise obdrželi z Odboru správy majetku materiál týkající se využití sportovní haly
Klimeška GBA na dobu 10 měsíců v roce po dobu minimálně 5 let. GBA by plochu využívala také o
víkendech v rámci mistrovských zápasů. Úkolem SK bylo k danému materiálu poskytnout vyjádření.
GBA nabízí:
 obnovu tradice basketbalu v Kutné Hoře
 přejmenování na Get Better Academy Europe – Kutná Hora
 prezentaci Kutné Hory doma i v zahraničí
 mediální propagaci
 zapojení dětí a mládeže z Kutné Hory
 spolupráci s kutnohorskými školami
 vytížení kapacity haly v neatraktivních tréninkových časech
 v případě konání nějaké jednorázové akce uvolnit halu a zajistit si tréninky v náhradních
prostorách
 vytížení kapacity ubytovacího zařízení na Klimešce

p. Kukla – obsah poskytnutého materiálu upřesnil a odpověděl členům na jejich dotazy, avšak
prohlásil, že nezná aktuální nabídku ani požadované časy ze strany GBA. Některé odpovědi byly pro
tazatele nedostačující, tudíž se většina zástupců sportu k tomuto materiálu vyjadřovala spíše
skepticky. Následovalo hlasování s výsledkem: nikdo pro, 6 proti a 2 se zdrželi hlasování.
Jednání bylo ukončeno se závěrem, že SK k materiálu ohledně využití haly Klimeška GBA nemůže
vydat kladné stanovisko. Doporučuje vyčkat na možné dokončení III. etapy haly Klimeška
s následným zjištěním naplněnosti.
Úkoly:
p. Třískala – zkontaktovat pana Němečka, paní Hojdovou a paní Beránkovou, zda mají zájem nadále
pracovat ve SK. Důvodem je jejich opakovaná absence.
p. Krulišová – shromáždit od členů SK informace týkající se podpory grantů, a to konkrétně zjistit
jaké typy projektů by v rámci grantového řízení podporovali a jaké naopak NE.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise se uskuteční dne 2. 5. 2019 v zasedací místnosti budovy Václavské
náměstí č.p. 182 v 17.00 hodin.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jan Třískala
Datum: 27.3.2019

