
Město Milevsko 

Sportovní komise 
se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

telefon: 382 504 227, 382 504 111, 

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz 

_____________________________________________________________________________ 
 

Č. j.: MM 38270/2017                                                             

SZ: MM 00445/2017  
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Milevsko 18.09.2017                                                          

 

 

Zápis číslo 3/2017 

ze zasedání Sportovní komise Rady města Milevska ze dne 18.09.2017 
 

 

 

 

Přítomni:       Jaroslav Kolář - předseda sportovní komise  

MVDr. Lukáš Dolejš – člen sportovní komise 

  Ing. František Franěk – člen sportovní komise 

Karel Reiniš – člen sportovní komise 

Ing. František Koutník – člen sportovní komise  

Marie Šťastná – člen sportovní komise       

                        Hana Kutišová – člen sportovní komise 

 

 

Omluveni:      Jaroslav Peták – člen sportovní komise 

 

 

 

Jednání: 

 

 

1) V úvodu zasedání předseda Sportovní komise Rady města Milevska Jaroslav Kolář 

přivítal všechny přítomné.  

2) Sportovní komise Rady města Milevska (dále jen „SK RMM“) schválila program 

dnešního jednání. 

3) Předseda SK RMM přivítal hosta Ondřeje Koudelku pracovníka SPOS Milevsko s. r .o.  

- správce zimního stadionu a sportovní haly  

4) Ondřej Koudelka přítomným členům SK RMM zodpověděl dotazy týkající se nově 

provedené hrací plochy v hale a další dotazy týkající se sportovišť, které spravuje 

společnost SPOS Milevsko s. r. o. 
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5) Členům SK RMM byl přečten dopis od oddílu RG Proactive Milevsko, kterým přiblížil 

situaci v klubu, jež nastala po provedení nové podlahy ve sportovní hale a výpis 

z unesení Rady města Milevska týkající se možnosti kompenzace při schvalování 

příspěvku pro FC ZVVZ Milevsko v roce 2018 z důvodu nepřidělení příspěvku na 

kompenzování ztráty při výběru vstupného na zápasy klubu v roce 2017. 

6) SK RMM doporučuje, aby se z rozpočtu města Milevska dovybavila hala sportovním 

náčiním pro vybavení jednotlivých sportů. Jedná se pouze o výměnu starých pomůcek 

ve vlastnictví SPOS Milevsko s. r. o. za nové, použitelné na novou hrací plochu. 

 

A to konkrétně: koberec pro moderní gymnastiku, žíněnky, lavičky, švédskou 

bednu, překážky, balanční podložky, úprava stolu na časomíru - ochrana 

notebooku, 20 stolů, 30 židliček, stupínek,  pérový můstek, trampolínu, 2x malá 

branka florbal a stojany na korfbal. 

 

7) SK RMM se poté věnovala problematice sportovní činnosti v Milevsku. 

8) Z jednání SK RMM  nevyplynula potřeba zpracovat samostatný materiál pro jednání 

RMM a Zastupitelstva města Milevska.  

 

 

 

Zapsal: Bc. Martin Hroch, tajemník SK RMM 

     

 

 

 

Jaroslav Kolář  v. r. 

předseda SK RMM 
 

   

 


