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Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas                                                                               
ze dne 23. listopadu 2021                                                                                                                                                 

   
 

Přítomni:  Mgr. Josef Ležal (předseda), Michaela Fikejzová, Ing. Jaroslav Petrásek, Marcela 
Chuchlová, Iveta Librová, Renata Tejnská, Pavel Kvasnička, Jiří Pospíchal, Ing. Milan 
Majer,  

Nepřítomni:  

Omluveni: Diana Minaříková 

Hosté:  Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Ales Kašpar, Mgr. Jiří Slavík 

Zapisovatelka:  Lenka Farkasová 

 
 
 

Program:     
 

1. Zahájení  
 

2. Návrh Plánu rozvoje sportu města Český Brod 2022 – 2032 
 

3. Pasportizace sportovišť 
  

4. Návrhy na úpravu Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 

5. Termíny komise v roce 2022 
 

6. Diskuze 
 

7. Ukončení 
 
 
1) Jednání komise zahájil Mgr. Josef Ležal v 19:00 hodin, v obřadní síni v budově č.p. 70, nám. 
Husovo, Český Brod.  

2) Předložený dokument Plán rozvoje sportu města Český Brod je v tomto provedení použitelný 
pro jakékoliv město. Je třeba spojit Plán rozvoje sportu s dokumentem Sportovní benchmarking 
města Český Brod - zkrátit výhled na dobu max 3 let, vytyčit priority. Nově vytvořený dokument 
bude předložen ke schválení zastupitelům na jednání zastupitelstva města v únoru 2022. 
- zajistí Ing. Kašpar do termínu 15.12.2021 
 
3) Je třeba provést pasport sportovišť města, v současné době existuje pouze pasport herních 
prvků. Je třeba oslovit majitelé sportovišť a zajistit potřebná data. Tato aktualizace je důležitá při 
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přidělování dotací v rámci Programu 3 – podpora investičních a neinvestičních akcí -  i pro 
dopracování dokumentu Plán rozvoje sportu města Český Brod. 
- zajistí Ing. Kašpar ve spolupráci s panem Abrlem, zpracovatel pasportu majetku města 
 
4) Proběhla diskuse o tom, zda má město podporovat činnost neziskových organizací či finančně 
pomáhat s udržováním majetku a budováním nových sportovišť. Město se v současné době 
nezaváže k pravidelné podpoře provozu neziskových organizací, prioritou by, dle vedení města, 
měly být investice. Pro neziskové organizace je důležité vědět výši podpory z kraje daného roku – 
je třeba změnit Programy podpory sportu, kultury a volného času č. 1 a 2 v bodě předkládání 
žádostí – nejlépe na leden v daném roce. 
 
5) Členové komise se shodli, že jednání komise budou probíhat každé druhé úterý v prvním měsíci 
čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen) 

 
 
Jednání Komise pro sport a volný čas bylo ukončeno ve 20:50 hodin.  
 
Termín příštího jednání Komise pro sport a volný čas: 11.1.2022 v 19:00 hodin v zasedací místnosti u 
obřadní síně v budově č. p. 70, nám. Husovo, Český Brod.  
 
 
 
Zapsala: Lenka Farkasová 

Ověřil: Mgr. Josef Ležal 


