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Zápis ze 5. jednání sportovní komise 

dne 05.12.2019 

Přítomni: Jiří Katrnoška, Ing. David Nedoma, Martin Vaníček,  Michal Rumlena,       

  Ing. Stanislav Jiran, Romana Růžičková,  Eva Jichová, Zdeněk Buřič 

 

Omluveni: Mgr. Václav Lebduška, Mgr. Tomáš Drška, Mgr.  Pavel Kupr 
 

Hosté:  Václav Polák, Jiří Lerch 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Činnost jednotlivých oddílů v roce 2019 

3. Plánované sportovní akce oddílů v roce 2020 

4. Informace o vyplňování žádostí o příspěvek města oddílům na činnost v roce 2020 

5. Kritéria rozdělení příspěvku oddílům 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Body jednání:  

Ad1) Předseda komise pan Jiří Katrnoška přivítal přítomné členy jednotlivých sportovních 

oddílů a zahájil jednání sportovní komise.  

Přítomno: 8, omluveno 3.  

Je přítomna nadpoloviční většina – sportovní komise je usnášení schopna.  

Zapisovatelka: Zuzana Vaněčková 

Hlasování o programu:   PRO: 8 PROTI: O ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Ad2) – ad3) Jednotliví členové oddílů informovali o činnosti svých oddílů v roce 2019 a  

plánech na rok 2020. 

Romana  Růžičková – volejbal Pečky  - trenérka. V současné době má oddíl 54 dětí. V roce 

2018 hlavně  nábor, soutěže, turnaje, postup do ligy.  V roce 2020 stejný plán. Akce – turnaje 

smíšená družstva, Možná muži – liga.   

Eva Jíchová –  TJ. Sokol Pečky – podala informace o rekonstrukci sokolovny.  V současnosti 

cvičí provizorně v Tatcích, Cerhýnkách, Velimi.  V roce 2019 nábor, soutěže, turnaje. V roce 

2020 též. 

Jiří Lerch – Spartak Pečky  – tenis – v roce 2019 2 turnaje v létě - 1 seniorský, 2 dospělí. Od  

konec května  2 noví trenéři - trénink dětí –  nábor 18 dětí. V roce 2020  obdobné plány. 
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Zdeněk Buřič – AFK  Pečky –  v roce 2019 nábor  dětí – 25 dětí( fotbalová školička). Projekt 

fotbalové asociace – sportovní dopoledne – úspěch, ohlas. 2 turnaje pro děti.  7 týmů 

mládežnických, 2 dospělí – soutěže. 18.01. 2020 výroční valná hromada v ZUŠ. V roce 2020 

stejné plány, hlavně práce s mládeží.   

Ing. Stanislav Jiran – TJ Sokol Velké Chvalovice  - fotbal muži –  vedou IV.třídu.  

Václav Polák – Oddíl vodní turistiky Spartak Pečky – v roce 2019:  únor zimní turistika – 

přejezd Krkonoš březen – legendární akce 1. člen se zúčastníl Vassova běhu,  Jizera, 

Kamenice, duben - Rakousko, čistění výrovky, květen – Šumava řeky, zájezd Balkán, Itálie, 

Řecko, červen – Rakousko, červenec Polsko - řeka Leba, Slovinsko, Norsko, srpen -Čertovy 

proudy, září  - Severní Afrika, brigáda, Vavřinec se nekonal – málo vody, říjen Hamerský 

otok, Botič v Praze, Cidlina.  V roce 2020  – Balkán, Řečko, Bulharsko. Květen – pořádání 

program pro děti Jede jede mašinka na rybníku 

Jiří Katrnoška – basketbal  TJ Sokol Pečky –  v roce 2019 nábor dětí,  v současné době 60, 3 

družstva, hrají krajský přebor. Ženy –  hrají druhou nejvyšší soutěž v ČR , v sezoně 2018-

2019 skončily na 5.místě. V roce 2020 priorita mládež a udržení v 1.lize žen.  

BK Pečky -   v roce 2019 - Pečecká desítka – 1000 dospělých 200 dětí. Podzimní běh 28. října 

– oslava vzniku samostatného Československa. V roce 2020 -  příprava a pořádání 41 ročníku  

Pečecké desítky -  14. března 2020.  Podzimní běh 28. října.  

Ad4) Pan  Jiří Katrnoška seznámil členy oddílů  s upravenou žádostí o dotaci a o jejím 

vyplnění – podání žádostí ideálně do konce letošního roku. 

Ad5) Pan Jiří Katrnoška předložil členům komise „návrh na rozdělení příspěvku na činnost 

sportovních oddílů v roce 2020“:  

Realizace je podmíněna schváleným rozpočtem města Pečky letos bylo schváleno 1 250 000. 

Z této částky vycházíme i v modelu přerozdělení na rok 2020.  

Z celkové dotace 100.000,- sportovní akce, mimořádné turnaje 

     25.000,- rezerva 

   315.000,- provoz sportovního zařízení (areálu) – (nájem, energie,  

drobná údržba) 

Rozdělení částky 315.000,- je následující: 

sečtou  se náklady všech oddílů a vypočte se 

315.000 : celkové náklady x provozní náklady každého 

oddílu 

Celkem  440.000,- 

Dle členské základy 810.000,-   z této částky obdrží 
 mládež             567.000,-   tj.70%  a tato částka se dělí počtem všech dětí – ročník   

                                                      narození  2000 - mladší 
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dospělý 243.000,- tj. 30%   

 

Výpočet dětí – bez rozdílu zda sportují rekreačně nebo závodně  567.000,- : počtem dětí 

Výpočet dospělý - * závodně sportující 80%  z částky 243.000,-  
      *rekreačně sportující 20% z částky  243.000,- 

 

PRO: 6   PROTI:  0  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2 

Návrh jak postupovat při rozdělení příspěvku pro sportovní oddíly na rok 2020 byl schválen. 

Připomínky:  Zdeněk  Buřič – AFK – největší náklady na provoz. Navrhovaná částka 315. 

000,- je nedostatečná.  

 

Ad 6)  Jiří Katrnoška – kabiny Velké Chvalovice  – z důvodu špatného stavebního stavu  

hrozní zavření kabin. Vedení města došlo k názoru, že se kabiny zbourají, probíhají  jednání  

města s investorem výstavby RD o odprodeji části pozemku městu. Řeší se umístění kabin. 

Vize – kabiny, hospoda, sál, místnost pro setkávání spolků. Pan Jiran preferuje vybudování 

nových kabin za bránou bez výkupu pozemků. 

 Je zpracovaná studie – rekonstrukce zázemí kabin AFK – restaurace, WC, parket .  Zatím 

studie nebyla odsouhlasena zastupitelstvem, a přistoupilo se k opravám nejproblémovějších 

závad. 

Došlo k rekonstrukce  atletického hřiště, řeší se, kdo bude  udržovat hřiště.  

Řeší se výstavba tělocvičny nad školní kuchyní – v zastupitelstvu bude dne 18.12. projednána 

navrhovaná studie, odhadovaná cena je přes 100mil.  

Začíná revitalizace parku – úprava zeleně v další fázi dojde k úpravě cest a VO. 

V létě byla provedena oprava vstupního portálu ve sportovní hale.  

V květnu proběhla akce: „Na kole dětem“ – jedná se o charitativní akci, podpořena  městem – 

finanční příspěvek na dětskou onkologii.  

Romana Růžičková – oddíl volejbalu by uvítal vybudování zázemí na venkovních hřištích  

(zejména WC). 

Martin Vaníček –  - tenis – na sokolišti se bude  řešit kanalizace. 

Václav Polák – oddíl vodní turistiky  - vybudovali sklad, realizovali opravu střechy, fasády, 

kanalizace.  

Ad 7)  Předseda komise pan Jiří Katrnoška poděkoval všem členům za účast, popřál  všem 

krásné vánoční svátky, hodně zdraví a mnoho  sportovních výkonů v příštím roce. 
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Úkoly: 

Předat na MěÚ Pečky žádosti o dotace.  

 

Příští zasedání dne:  předpokládaný termín druhý týden v únoru 2020,pozvánky s přesným 

termínem budou rozeslány do konce ledna 

 

 

Zápis vytvořil:  

Zuzana Vaněčková 

 

………………………….. 

    Jiří Katrnoška 

 předseda komise  

 

 

 

Přílohy:0 
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