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Č. j.: MM 45346/2022 

S. z.: SZ MM 00121/2022 ORR/Hr 

 

Milevsko 01.06.2022 

 

 

Zápis číslo 3/2022 

ze zasedání Sportovní komise Rady města Milevska ze dne 01.06.2022 

 

 

Přítomni:  Jaroslav Kolář – předseda sportovní komise 

Jaroslav Peták – místopředseda sportovní komise 

MVDr. Lukáš Dolejš – člen sportovní komise 

Hana Kutišová – členka sportovní komise 

Ing. František Koutník – člen sportovní komise 

Karel Reiniš – člen sportovní komise 

Ing. Veronika Hřebejková – členka sportovní komise 

 

 

Omluveni: Ing. Pavel Fleischmann – člen sportovní komise 

Ing. Marek Šika – člen sportovní komise 

Bc. Martin Hroch – tajemník sportovní komise 

 

 

 

Dále  přítomni:  Michal Horek – místostarosta města Milevska 

         Ing. Hana Jánová – tajemnice MěÚ Milevsko 

Ing.  Lenka  Džermanská  –  referentka  odboru  regionálního  rozvoje  MěÚ 

Milevsko 

Ing. Vendula Pekárková Matoušková – vedoucí odboru finančního MěÚ 

Milevsko 

Ing. Eva Kalinová - referenkat odboru finančního MěÚ Milevsko 

Ing. Pavel Stejskal – jednatel společnosti SPOS MILEVSKO s. r. o. 

 

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) Na základě požadavku SK RMM byly v měsíci dubnu osloveny sportovní kluby 

ohledně možnosti vyjádření se k aktuálním pravidlům dotačního program Sport. Ing. 

Lenka Džermanská přítomné informovala, že na výzvu zareagoval pouze sportovní 

klub DOŠWICH MILEVSKO z.s. s tím, že by uvítali změnu ve způsobu vyúčtování 

dotací poskytnutých na sportovní akce. Na toto téma proběhla mezi členy SK RMM a 

zástupkyněmi odboru finančního MěÚ Milevsko a dalšími hosty diskuze, která však 



vzhledem k odlišným náhledům na danou problematiku, nevedla k žádnému řešení. 

4) Ze strany zástupkyň odboru finančního bylo následně sděleno, že je uvažováno o 

zavedení formuláře žádosti o dotaci a především formuláře vyúčtování dotace v 

elektronické podobě. Proces vyúčtování dotace by tak měl být pro sportovní kluby 

jednodušší.  

5) Panem Petákem a MVDr. Dolejšem byl vznesen dotaz na pana Ing. Pavla Stejskala 

ohledně zvyšování nájmů v návaznosti na ceny energií pro sportovní kluby využívající 

sportoviště SPOSu. Na to bylo Ing. Stejskalem odpovězeno, že nájmy by měly zůstat 

do konce roku ve stávající výši. S tímto souhlasil také místostarosta, který k cenám 

energií doplnil, že se je město bude snažit vysoutěžit co nejdříve a nejvýhodněji. 

6) Ze strany členů SK RMM byl na pana místostarostu vznesen dotaz ohledně parkování 

u haly vzhledem k jeho novému vlastníku společnosti Luwex, a.s. Ten k věci uvedl, že 

společnost Luwex, a.s. plánuje výpověď smlouvy ohledně parkování s Českou poštou, 

a.s., která by si následně měla pronajmout parkoviště u umělé trávy. Parkoviště před 

zimním stadionem by mělo být primárně pro společnost Luwex a.s. a jejich nájemce 

kanceláří. V případě, že by zbyla místa k parkování, jedná se o možnosti nájmu pro 

město Milevsko, které by tato místa následně nabídla k využití občanům. Dále uvedl, 

že vedle 2. základní školy J. A. Komenského nyní probíhá výstavba nového 

parkoviště, které by mělo po svém dokončení 30.08.2022 nabídnout 23 parkovacích 

míst včetně 3 míst pro invalidy. 

7) Závěrem předseda komise poděkoval přítomným hostům a všem členům komise za 

účast a sdělil, že příští zasedání se bude konat v průběhu měsíce září. Přesný termín 

bude oznámen v dostatečném předstihu. 

 

 

Zapsal: Jaroslav Kolář – předseda sportovní komise 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kolář  v . r .  

předseda SK RMM 


