
Z Á P I S č. 1 z jednání  
Komise pro vzdělávání a sport ze dne 23. 1. 2022  

 

 
 
Přítomni:  Předseda komise     Hana Sekotová 
  Garant komise Tibor Macík 

 Tajemník komise David Koukal    
    

Členové komise Emil Vodák, Jan Vrba, Dominik Liberda, Jan Malysa, 
Romana Grosičová           

Hosté Iva Peitlová, Rostislav Brokeš, Zdeňka Blišťanová 
 Členové kulturní komise dle prezenční listiny 

Nepřítomni: Gabriela Paděrová 
 

Program: 
 
1. Úvod 

První společné zasedání komisí pro vzdělávání a sport a kulturní komise (dále jen 
komise) uvedla vedoucí Odboru školství, kultury a sportu (dále OŠKS) paní Iva Peitlová a 
informovala o programu jednání. Vzhledem ke společnému projednávanému bodu – 
žádosti o dotace na rok 2023 oblasti sportu, vzdělávání a kultury, je svoláno toto jednání 
komisí. 

Jako druhá si vzala slovo starostka města Jeseník paní Zdeňka Blišťanová. V úvodu 
vysvětlila historii a důvody specializace jednotlivých komisí, jejich úkoly a funkce.  

Dále popsala komisím plánovanou cestu do partnerské části Prahy 1 a vyzvala členy k 
případným podnětům, které by komise chtěla s touto částí Prahy řešit. Také zmínila 
fungující městské kluziště a jeho využití.  

K poznámce předsedkyně kulturní komise p. Seidlerové o potřebě více času 
k prostudování zaslané dokumentace před jednáním, jí byl vysvětlen termínový press 
při podávání a schvalování dotačních programů, který musí komise zrychleným 
jednáním narovnat. V následujícím období již bude dostatek časového prostoru 
k prostudování zasílaných podkladů k naplňování činnosti komise.  

Na závěr úvodní části se představili jednotliví členové, garanti, tajemníci a 
předsedové.  

 
2. Jednací řád 

2.1. Paní Peitlová seznámila komise s jednacím řádem, dle kterého bude komise 
zasedat a během svého fungování se řídit. Členové komisí tento řád předem 
prostudovali a nevyjádřili žádná doplnění či potřebu úpravy.  

 
2.2. Komise souhlasila s účastí přizvaných hostů. 

 
3. Dotace z rozpočtu města na rok 2023 

3.1. Celková alokace 
 Alokace – 5 000 000,- Kč 
 Z toho – 3 000 000,- sport 

 
 



 

3.2. Rozdělení dotací: 
1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce  
1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních 
organizací SPORT  
2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit – jednorázové akce 
2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových 
aktivit 
3A) Dotační program na podporu sociálních služeb  
3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti (celoroční činnost a 

jednorázové akce) 
4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje 

 
3.3. Diskuze nad pravidly při udělování dotací 

 
Úvodní slovo si vzal pan Brokeš. Popsal komisi jednotlivá kritéria, koeficienty a 

pravidla, dle kterých OŠKS posuzoval jednotlivé žádosti. Tato zhodnocení žádostí se 
převedla následně do bodového systému, v rámci kterého jim byla navržena výsledná 
částka, o které bude komise diskutovat a případně navrhovat změny.  

 
3.4. Návrhy finanční podpory – jednorázové sportovní akce 1A) 

(viz podrobná příloha – Návrh rozdělení dotací pro RM 2023 OŠKS) 

 
1. YESDANCE, z.s.                     0,- (do II. kola doplnit účast veřejnosti a 

vstupné)      pro: 6  proti: 0 
2. TAJV, z.s.     8 000,-  pro: 6   proti: 0 
3. Horolezci Jeseník, z.s. 18 000,-  pro: 6   proti: 0 
4. Horolezci Jeseník, z.s. 20 000,-  pro: 6   proti: 0 
5. Boxing Jeseník, z.s.  15 000,-   pro: 6   proti: 0 
6. Šachový klub Jeseník, z.s. 30 000,-  pro: 6   proti: 0 
7. Žádost přesunuta do Kulturní komise 
8. Klub vodáků               0,- (doplnění do II. Kola – účastníci 

do 18 let z Jeseníku)     pro: 6   proti: 0 
9. Paraklub Jeseník, z.s. 10 000,-  pro: 6   proti: 0 
10. JE sport, z.s.   30 000,-  pro: 5   zdržel: 1 
11. JE sport, z.s.      7 000,-   pro: 5   zdržel: 1 
12. FORCE TEAM JESENÍK, z.s. 15 000,-  pro: 6   proti: 0 
13. Česká cyklistická, z.s. 60 000,-  pro: 6   proti: 0 

 
3.5. Návrhy finanční podpory – celoroční činnost sportovních organizací 1B) 

(viz podrobná příloha – Návrh rozdělení dotací pro RM 2023 OŠKS) 

 
- Hlasování pro hromadné hlasování   pro: 6  proti: 0 
- Hlasování pro výši navrhovaných částek pro: 6  proti: 0 

 
3.6. Návrhy finanční podpory – Individuální žádosti 2B) 

(viz podrobná příloha – Návrh rozdělení dotací pro RM 2023 OŠKS) 

 
- Krytý bazén Česká Ves  485 000,-  pro: 5  proti: 1 



- TJ Sokol Jeseník        6 000,- pro: 6  proti: 0 
- Chaloupka v lese, z.s.    25 000,- pro: 6  proti: 0 
- Jeseníky – sdružení c.r., z.s.   10 000,- pro: 6  proti: 0 
- Junák      65 000,- pro: 6  proti: 0 
- Filip Řeha        8 000,- pro: 3   proti: 3  

(hlas předsedkyně rozhodl o zachování částky) 
 

4. Plán činnosti 
 

4.1. Areál za podjezdem 
 
- Pan Brokeš představil komisi historii plánů areálu za podjezdem. Předložil jim 

současnou studii a vizi Arény individuálních sportů Jeseník. Komise si vyžádala 
studii a návrh elektronicky  

- Navrhla toto téma zařadit při příštím jednání do návrhu plánu činnosti  
- Na další setkání přizve komise zástupce z FÉNIX SKI TEAM Jeseník, z.s. k doplnění 

koncepce 
 

4.2. Aktualizace koncepce sportu v Jeseníku 
 
- Pan Brokeš osvětlil komisi historický průběh tvorby koncepce sportu ve městě 

Jeseník.  
- Následné doplnění a aktualizaci v roce 2022 a nutnost její aktualizace specifikace 

cílů 
- Komise navrhuje toto téma zařadit při příštím jednání do návrhu plánu činnosti 
- Tajemník zašle aktuální koncepci elektronicky všem členům komise 

 
4.3. Bazén Česká Ves 

 
- Během diskuze prezentoval garant komise, pan Macík, pohled města na situaci 

s bazénem. Jeho aktuální stav a finanční potřeba pro rekonstrukci. 
- Členové komise komentovali potřebnost krytého bazénu pro celý region Jeseník 

včetně školní povinné výuky. 
- Pan Brokeš poukázal na poměrné částky příspěvků na provoz bazénu z ostatních 

obcí.  
- Komise navrhuje toto téma zařadit při příštím jednání do návrhu plánu činnosti 

 
5. Termín dalšího setkání 
 
- Komise se shodla na termínu dalšího společného jednání a to: 27. března 15:30 

 
6. Závěr 
 

Členové komise obdrželi elektronické žádosti před jednáním komise a podrobně se 
seznámili s obsahem a s návrhy odboru na přidělení finančních prostředků. Komise 
postupně projednala celkem 36 žádostí s požadavkem na 5.304.500,- Kč. Radě města 
doporučuje podpořit 33 žadatelů a poskytnout dotace ve výši 3.513.000,- Kč.  

 
 
 
 



Usnesení: 
 
Dotační komise doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 
města na rok 2023 žadatelům v částkách uvedených v tabulkových přílohách. 
 
  

V Jeseníku 24. 1. 2023 
 
Zapsal: David Koukal 

          
          

       Hana Sekotová – předsedkyně komise, v.r. 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         


