Zápis z jednání Sportovní komise
Termín a místo zasedání: úterý 1.12.2020 od 18:00, malá zasedací místnost radnice MC
Brno-Líšeň
Přítomni členové:
Ladislav Barták - předseda, Hana Chaloupková,
Eva Šabatová, Jindřiška Baláková
Omluveni: M.Nosek ze zdravotních důvodů, J.Sedláček a B.Horák z pracovních důvodů

Přítomni hosté: ano - pan starosta Štefan
Program jednání:
1. Zahájení, prezenční listina, schválení programu.
2. Kritéria na posuzování dotací pro rok 2021
3. Posouzení žádosti o změnu účelu dotace SK Tori.
4. Podpora přádání Silvestovského pochodu 2020.
5. Diskuse
6. Závěr
1. Zahájení, prezenční listina
Jednání bylo zahájeno v 18:10 hodin, přítomni byli čtyři členové, komise je usnášeníschopná.
Doplněný navržený program byl schválen všemi hlasy.
2. Kritéria pro posuzování žádostí o dotací pro rok 2021.
Předseda komise znovu nadnesl již jednou projednávaný bod č.2 zjednání 13.10.2020. K tomuto
bodu nebylo ještě přijato usnesení. Bylo hlasováno o stanovení tří oblastí pro hodnocení žadatelů o
dotace A v oblasti podpory sportu. Tyto oblasti jsou aktivita a dlouhodobost působení žadatele, počet
sportujících obyvatel Líšně s přihlédnutím na počet sportovců do 23 let a úspěšnost sportovců
v soutěžích. Tento postup byl schválen všemi hlasy.
3. Posouzení žádosti o změnu účelu dotace SK Tori.
Předseda komise seznámil členy s žádostí SK Tori, kterou komisi zaslala úřednice Markovičová.
Bylo hlasováno o doporučení vyhovět této žádosti. Toto doporučení bylo schváleno všemi hlasy.
4. Podpora pořádání Silvestrovského pochodu.
Na tento bod se dostavil pan starosta. Pan starosta společně s členy komise probral všechny
důležité body zajištění hladkého průběhu letošního pochodu s důrazem na hygienickou
bezpečnost této akce. Konkrétními úkoly byli pověřeni tito členové komise:
Eva Šabatová organizačně zajistí dárkové předměty pro účastníky a provede vyznačení trasy
pochodu.
Barták a Horák budou rozdávat kontrolní razítka na kontrole u kurtů.
Sraz organizátorů je 31.12. v 8,00 u restaurace Husa.
5. Diskuse.
Diskutovalo se o postupu při kontrole vracení přidělených nevyužitých dotací, tento bod bude
zařazen na lednové, nebo únorové jednání v roce 2021. Bylo dojednáno, že předseda rozešle
jednotlivé žádostí o dotaci emailem. Dále byla kritizována slabá docházka některých členů, předseda
komise vyhodnotí tuto oblast za rok 2020.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 19:10 hodin. Zapsal Ladislav Barták.

