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Zápis 

 z 16. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 2. 3. 2022 v budově C MěÚ Hlučín.  

 

Celkový počet členů komise: 10 
Počet přítomných členů komise: 9 
Omluveni: 1 
 
Program:  

1) Seznámení s programem.   
2) Úkoly z minulého jednání 
3) Vyhodnocení žádostí o dotace na rok 2022 
4) Přihlášení do hodnocení sportovců města za rok 2021. 
5) Různé 

 
 ad 1) Seznámení s programem 
 
ad 2) Úkoly z minulého jednání 
 

• Dokončení plotu u volejbalu – v realizaci, termín se několikrát posouval, požadavek komise 
na splnění max. do 30. 4. 2022. 

• Úkol: Komise TVSVCM požaduje zajistit vyplácení dotací na rok 2023 v dřívějším termínu 
– max. do konce února – úkol trvá.  
Komise se bude zabývat změnou podmínek pro přidělování dotací na jednáních v 4/2022 - 
6/2022. V Programu pro poskytování dotací bude nutné zrušit podmínku mít odevzdané 
vyúčtování dotace za předchozí rok.  

• Vyúčtování spotřeby tepla, elektřiny a vody za rok 2022 k 30. 9. 2022 – kvůli dotacím musí 
být vyúčtování předáno na Regionální pracoviště ČUS do 15. 11. - p. Nováček – 
předpokládám, že energie bude možné vyúčtovávat po jednotlivých měsících, takže to 
nebude problém.  

• Nápis SK FC A TJ Hlučín na budovu šaten – nápis zatím nebude umístěn, ale komise 
podporuje umístění loga (znaku) TJ Hlučín na pravou stranu přední části budovy. Důvod – 
za rohem nad dveřmi vchodu do šaten je to „zastrčené“. 

• Dohoda o využívání prostor šaten TJ Hlučín v novém zázemí: místnosti č. 217, 219 a 220, 
které jsou poskytnuty dočasně SK FC Hlučín, budou odevzdány od 1. 5. 2022 zpět 
volejbalistům až do 30. 9. 2022. Pak opět možno poskytnout do 30. 4. 2023 SK FC Hlučín.  
 

ad 3) Vyhodnocení žádostí o dotace na rok 2022 
 

 Komise hodnotila celkem 19 žádostí, všechny splnily podmínky formálních náležitostí dle 
kontroly na odboru rozvoje. Údaje jsou v tabulce. 
 
Nejasnosti: 

 a) V připravené tabulce byl špatný koeficient při výpočtu poměrné částky pro provozní 
náklady – má být 0,40 (byl 0,3), v nové tabulce je to opraveno. 

 b) Počet a účast v soutěžích jednotlivých družstev SK FC Hlučín – upřesnit – splněno. 
 c) Posoudit hodnotu pro soutěžní družstva (dvojice, resp. člověk plus pes) u některých 
 žádostí a rovněž počet členů družstva (např. mažoretka nebo taneční aktivity) - komise se 
 shodla na řešení. 
 d) Oprava součtu provozních nákladů u TK Hlučín - opraveno. 
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 K posouzení členům komise – požadavek FK Darkovičky na zvýšení podpořené částky  o 

výdaje na tréninkový travnatý pás – komise doporučuje podat žádost zvlášť. 
 
Úpravy vzhledem k charakteru činnosti: 
Účelové dotace: vzhledem k charakteru činností a nesoutěžního zaměření některých subjektů    
2., 3., 4., 6., 8., 10. - ??? (kynol.), 13., 14., 17., 19. 
Plus na nájmy, které se nepromítly do provozních nákladů za rok 2021………5. házená, 16. florbal 
 
Rozdělení dotací – návrh Komise viz. příloha č. 1 Tabulka rozdělení dotací 
   
   
ad 4) Přihlášení do hodnocení sportovců města za rok 2021 lze podávat do 30. 3. 2022. 
 
Návrhy lze podávat v těchto kategoriích: 
1) za přínos v oblasti sportu:  

Budou přijímány návrhy na ocenění v oblasti sportu v těchto kategoriích: 
A) Kategorie jednotlivci – dospělí 
B) Kategorie jednotlivci – mládež do 19 let včetně 
C) Kategorie kolektivy – dospělí 
D) Kategorie kolektivy – mládež do 19 let včetně  
E) Kategorie trenér, funkcionář, organizátor soutěží, akcí 
(v oblasti sportu blíže specifikovat, např. dorost U 16 nebo mladší žáci, trenér koho, apod.), 

2) za přínos v oblasti kultury: jednotlivci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny 
3) za přínos v jakékoliv oblasti veřejného života „Výrazná osobnost roku ve městě Hlučíně“ 

 
Členové komise podpoří podání návrhů ve svých klubech, popř. apelují na ostatní oddíly. 
  
ad 5) Různé 
 
TJ Hlučín – požadavek na pořízení 3 žíněnek a 1 lavičky do sportovní haly – žíněnky nakoupeny, 
lavička v jednání. 
 
Ing. Plaček – probíhají florbalové kempy pro děti ve spolupráci s DDM. 
 
Mgr. Nováček – probíhají kalkulace režijních nákladů na provoz tělocvičen, ceny za pronájmy 
budou vlivem nárůstu cen za energie postupně ve všech objektech navýšeny.  
 
Komise se zabývala emailem – požadavek na pronájem prostor pro skladování cvičebních pomůcek 
a vybavení. Nové zázemí TJ a SK FC je již plné, komise zkusí do příštího jednání nabídnout nějaké 
řešení.  

 
 

Termín příštího jednání středa 20. 4. 2022 v 17.00 hodin v prostorách tenisového klubu. 
 
     Zapsala Mgr. Lucie Barátová 
            
 
 
           
          Mgr. Miroslav Skoták 
 předseda komise 


