
Zápis č. 5 ze schůze sportovní komise ze dne 29.8.2019 

 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Jana Vrkoslavová, Karel Richter, Pavel Prachař 

Omluveni: Adam Drtina, Martin Vídeňský, Jiří Novák, Ivan Baculák 

Hosté: Michal Hostinský, Jaroslava Martinová, Magda Martinová, Michaela Martinová, Martin Žampach, Lukáš 

Bolehovský, Zděněk Vodák, Martin Vrkoslav, Pavel Chocholouš, Otakar Müller, Luděk Luňák 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a proběhla společně se schůzí Výkonného výboru TJ Baník Vamberk, z.s. 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelem Pavel Prachař. 

 

1. Harmonogram sportovní haly 

- Výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z.s. projednal předložený návrh harmonogramu a přijal požadavky 

sportovních oddílů a zanesl je do harmonogramu sportovní haly. Upravený harmonogram byl odsouhlasen 

Výkonným výborem TJ Baník Vamberk, z.s. 

- harmonogram sportovní haly bude rozdělen na dvě části a to od 1. září do 10. listopadu a od 11. listopadu do 

15. března. 

- Výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z.s. souhlasí s tím, že nevyužitý prostor v hale, zejména v dopoledních a 

večerních hodinách, může být nabídnut zájemcům z řad veřejnosti. VVTJ žádá SSZ, aby dohlédla na dodržování 

návštěvního řádu a zajistila dohled nad sportovní halou v časech pro veřejnost.  

- SK děkuje VVTJ Baník Vamberk, z.s. za projednání harmonogramu sportovní haly se sportovní komisí. 

- SK doporučuje radě města pořídit rezervační systém pro sportovní halu. 

- SK pověřuje předsedu sestavením adresáře zástupců a trenérů sportovních organizací ve Vamberku. 

- p. ředitel ZŠ Martin Vrkoslav představil SK harmonogram školní tělocvičny. 

 

2. Národní sportovní agentura 

- p. předseda představil změny ve financování sportu státem a vzniku nového úřadu: Národní sportovní agentura. 

- předseda bude průběžně informovat sportovní organizace o změnách a požadavcích na registraci do rejstříku 

sportovních organizací, sportovců a trenérů, sportovišť.  

- SK projednala letošní zisk dotací z programu MŠMT Můj Klub. 

- předseda připomněl všem organizacím nutnost aktualizovat svou členskou základnu k 30.9. s ohledem na blížící 

se vyhlášení podpory neinvestičních dotací MŠMT zejména výzvy Můj Klub 2020.  

 

3. Diskuze 

- SK diskutovala na téma otevřených a uzamčených sportovišť. SK nedošla k žádnému závěru, neboť je třeba ke 

každému sportovišti přistupovat rozdílně. 

- SK diskutovala na téma kamerového systému a došla ke shodě, že je nutné, aby sportoviště a hřiště byly pod 

dohledem kamer. SK doporučuje radě města projednat kamerový systém se zastupiteli města Vamberk. 

- pí. Jaroslava Martinová diskutovala s SK o kalendáři kulturních a sportovních akcích. SK odmítá plnit funkci 

kulturní komise, neboť ji to nepřísluší. SK však doporučuje organizacím zveřejňovat informace o sportovních 

událostech ve Vambereckém zpravodaji a na stránkách města Vamberk. 

- p. předseda žádá, aby organizace, které dosud nepředložily své koncepce rozvoje, tak učinily co nejdříve. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:15 

 

Ve Vamberku dne 29.8.2019 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Oveřil: Pavel Prachař 


