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Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas                                                                               
ze dne 4. ledna 2023 

   
 

Přítomni:  Martin Sahula (předseda),  Ing. Jaroslav Petrásek, Iveta Librová, Renata Tejnská, 
Pavel Kvasnička, Jiří Pospíchal, Josef Ležal, Martin Vlasák, Diana Minaříková 

Nepřítomni:  

Omluveni: Marcela Chuchlová 

Hosté:  Ing. Milan Majer 

Zapisovatelka:  Edita Suchanová 

 
 
 

Program:     
 
1. Zahájení  

2. Jednací řád, organizační záležitosti 

3. Sportovní a volnočasové aktivity v roce 2023 (program)  

4. Rozpočet na rok 2023, programy 1 až 3 

5. Plán práce 2023 

6. Rozvoj sportovišť v období 2023 až 2026 

7. Termíny schůzek v roce 2023 

8. Diskuze 

9. Ukončení 

 
 
1) Jednání komise zahájil Martin Sahula v 18:00 hodin, v obřadní síni v budově č.p. 70, nám. 
Husovo, Český Brod.  

2) Seznámení s jednacím řádem komisí města, vyplnění formulářů, členové komise vyplnili 
formulář Osobní údaje člena komise rady města, který bude uložen u zapisovatelky komise.  
  

3) Byl předložen návrh umístění informačních tabulí s plánovanými sportovními aktvitami na 
frekventovaná místa s předstihem 3 měsíců. Shoda byla na umístění informační tabule na nádraží 
vedle nástěnky CVIK, následná inzerce v Českobrodském zpravodaji a samotná inzerce jednotlivých 
klubů. 
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4) Předseda informoval ohledně schválení rozpočtu na rok 2023 o schválení programu 1 ve výši 
2.500.000 Kč a programu 2 ve výši 500.000 Kč, program 3 nebyl vyhlášen.  
Proběhla diskuze ohledně včasnějšího podávání žádosti o finanční prostředky města na následující 
rok a možnosti změny termínu pro vyúčtování dotací z 15.1 do 31.1. 
 
5) Byl oznámen plán akcí na rok 2023 a návrh uskutečnit nábor dětí do jednotlivých sportovních 
klubů formou umístění stánků sportovních klubů v rámci společné akce  s CVIKem nebo 
samostatně. Proběhla diskuze o termínu a způsobu uskutečnění náborů, kde byla shoda využít 
propagaci sportovních klubů formou letáčků v první školní den ve spolupráci se základními školami 
a současné zveřejnění na internetových stránkách města Český Brod. 
 
18:31 – odchod Ing. Jaroslav Petrásek 
18:41 – příchod Renata Tejnská 
 
6) Předsedou byl předán přehled plánovaných stavebních akcí a plánovaných oprav sportovišť pro 
rok 2022-2032. 
Úkol pro členy komise předat předsedovi komise do 15.1. výběr 3 prioritních plánovaných 
stavebních akcí a 3 prioritních plánovaných rekonstrukcí. 

 
   7) Členové komise se shodli, že příští jednání Komise pro sport a volný bude 8.3.2023 v 18:45 hodin   
    v zasedací místnosti u obřadní síně v budově č. p. 70, nám. Husovo, Český Brod.  
 

 8) Proběhlo pozvání na společenské plesy. 
 

Jednání Komise pro sport a volný čas bylo ukončeno ve 18:56 hodin.  
 
 
 
 
Zapsala: Edita Suchanová 

Ověřil: Martin Sahula 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1: Plán staveb a oprav sportovišť pro rok 2022-2032 

Příloha 2: Vyhodnocení záměru 


