Záznam zo zasadania komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa
27.6.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny /p.Michalcová, Krapková,Durcová,Tepličková
p.Hochel , Klimáček.,Nerád,
hostia p.Redaj,Slezáček /

1.Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Mudr.Michalcová
Privítala prítomných a oboznámila ich s programom :
Jediný bod :Tvorba kritérií financovania športu
Do diskusie sa prihlásil :
p.Redaj a poukazoval na potrebu zaplatiť poplatky licencií
p.Hodermarský- nakoľko nebol prítomný poslal nové údaje rozpočtu projektu futbal
p.Tepličková poukázala na potrebu podporiť futbalistov ,a hľadať možnosti
p.Klimáček hovoril o potrebe podpory hlavne pre mladých futbalových športovcov
Diskusiou Ing.Neráda -p.Redaja -Hochela ,dr.Michalcovej -Ing.Slezáčka
okolo nového rozpočtu futbalistov ,sme zistili veľké diskrepancie medzi financiami
a výrazné zvýšenie výdaju rozpočtu najmä dospelých v doprave a rozhodcoch,stravnom
Nie až tak veľký nárast bol tiež udaný v tréneroch a doprave mladších a starších žiakov .
Najvýraznejšou diskrepanciou bol príjem členských poplatkov udaných v tabuľke
orientačným údajom hospodárky p.Krapkovej
/ údaj 3000EUR/predpokladaná skutočnosť 8500 EUR/
Nakoľko DR.Michalcová chcela urýchliť schôdzu a rozhodnúť o príspevku 2000 EUR
pre futbalistov : -dala hlasovať
výsledok za 3/ proti 2 /zdržali sa 2
Pridelenie financií nebolo nadpolovičnou väčšinou odsúhlasené
Dr.Michalcová poďakovala hosťom p.Redajovi, Slezáčkovi za účasť a vyzvala pokračovať
v tvorbe kritérií členov komisie mládeže a športu .

Prítomní členovia schválili základné body kritérií, ktoré budú podkladom
pre návrh VZN- mesta Stará Turá
Základné pravidlá pre financovania športu v Starej Turej

Na stretnutí dr.Michalcová,Krapková ,Ing.Nerád
Sa prepočítajú body ,podľa dokladov klubov a materiálov hospodárky .
Prepočíta sa koeficient hodnoty bodu podľa celkového počtu bodov a pridelených financií
mestom .

Základné pravidlá pre financovanie športových klubov
mesta Stará Turá

Kvantitatívne

ukazovateľe:

1./ Zameranie na tréningové hodiny
Počet detí v tréning. programe x počet odtrénovaných hodín na jedno dieťa v týždni
za každé dieťa 1 bod
x za každú trening.hodinu 1bod

2./ Účasť v súťažiach
Počet detí zapojených do súťaží / v družstve/ x 1bod za najnižšiu súťaž
x 2body za strednú
x 3body za Súťaž SR

Kvalitatívne

ukazovate ľe :

1./ Medailové umiestenenie v minulej sezóne
v ktorejkoľvek súťaži , v ktorej hralo družstvo
1.-3 miesto ......1 bod x počet športovcov
v medzinárodnej súťaži
1-3.miesto.........2 body x počet hráčov

2./ Vzostup družstva v umiestnení za predchádzajúcu sezónu
1 bod x počet športovcov

Dokladovanie :
1./ Skutočných nákladov ,podložených dokladmi od p.Krapkovej
2./ Umiestenie za predchádzajúcu sezónu podložené diplomami
3./ Súpisky hráčov z predchádzajúcej sezóny podľa družstiev
4./ Tréningové hodiny – treningový týždenný plán
5./Počet členov do 26 rokov
6./ Ak niekto chce žiadať príspevok za družstvo ,ktoré nehralo v minulej sezóne 2010/2011
Predloží žiadosť ,doklady s čestným vyhlásením o pravdivosti údajov
7./Ak sa neuvedú údaje správne bude príspevok krátený

O výsledkoch bude informovať Dr.Michalcová poslancov a mestské zastupiteľstvo
Schôdzu ukončila dr.Michalcová o l8,00 hod

