
Zápis 

ze 3. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 20.3.2019 

Přítomni: 
Jan Gryžboň 
Pavel Peterek 

Dalibor Hájek 

René Křižák 

Jana Chroboková 

David Hernik 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Příprava akce Pálení čarodějnic 

4. Příprava akce Doberská 5 

5. Zhodnocení akce Badmintonový turnaj  

6. Projekt Pumptracková dráha Dobrá u F-M 

7. Spolupráce se ZŠ Dobrá při pořádání akcí pro děti 

8. Diskuse 

9. Závěr 

K bodu 1 

Jednání zahájil předseda komise Jan Gryžboň v 19:01. 

 

K bodu 2 

Předseda komise představil návrh programu 3. Jednání komise pro sport a volný čas. 

Komise schvaluje program 3. jednání komise pro sport a volný čas. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/1 

 

K bodu 3 

Organizaci akce Pálení čarodějnic, která se uskuteční 30.4.2019 v areálu Na Spartě, se ujme Barbora 

Velčovská za pomoci členů komise pro sport a volný čas (jmenovitě - Jana Chroboková, Jan Pánek, 

David Hernik, Jan Gryžboň, Pavel Peterek, Pavel Baran).  

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/2 

 

K bodu 4 

Organizaci akce Doberská 5, která se uskuteční 18.5.2019 v areálu Na Spartě, se ujme předseda 

komise. Za komisi budou přítomni tito členové: Pavel Baran, Pavel Peterek, Jan Pánek, David Hernik, 

Vítězslav Pantlík, Dalibor Hájek a Ondřej Gryžboň. 

 



Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení  1/3 

 

K bodu 5 

Zhodnocení Badmintonového turnaje se ujmul za pořadatele David Hernik. Turnaj má vzestupnou 

tendenci. Organizace bez komplikací. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/4 

 

K bodu 6 

Členové komise se seznámili s projektem Ing. Davida Chrapeka ohledně projektu Pumptrackové 

dráhy v Dobré. Komise se shodla, že navrhovaná dráha by měla využití pouze pro úzkou věkovou 

skupinu (8-13 let).  Nutno zajistit více informací pro detailnější projednání. 

Komise schvaluje odklad projednání bodu č. 6 do dalšího jednání komise. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/5 

 

K bodu 7 

Předseda komise nastínil spolupráci se ZŠ Dobrá při pořádání sportovních a volnočasových akcí pro 

děti. Kontaktní osobou ve škole bude pan učitel Jiří Šmahlík 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/6 

 

K bodu 8 

Příští jednání komise pro sport a volný čas proběhne 24.4.2019 od 19:00 v restauraci Obecník 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/7 

 

K bodu 9 

Jednání ukončil předseda komise Jan Gryžboň v 19:59. 

 

 

 

Zapsal: Jan Gryžboň, předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 



Komise pro sport a volný čas 

 

Usnesení 

ze 3. jednání Komise pro sport a volný čas 

ze dne 20.3.2019 

 

 

1/1  schvaluje 

 program 3. jednání komise pro sport a volný čas konaného dne 20.3.2019 

 

1/2 ukládá  

předsedovi komise zajistit vytvoření a zveřejnění plakátu na akci Pálení čarodějnic, 

 

 a bere na vědomí 

 obsazení členů na akci 

 

1/3 bere na vědomí 

 informaci o přípravě akce a obsazení členů na Doberská 5, 

 

 a ukládá 

místostarostovi obce projednat návrh předsedy komise na motivační odměnu pro žáky ZŠ za 

účast na D5 

 

1/4  bere na vědomí 

informace o průběhu badmintonového turnaje, 

 

a ukládá 

Davidu Hernikovi zveřejnit článek společně s fotografiemi v dubnových DL 

 

1/5 odkládá 

projednání bodu č. 6 do dalšího jednání komise 

 

1/6 ukládá  

předsedovi komise pokračovat v jednání s panem učitelem Šmahlíkem ohledně spolupráce ZŠ 

Dobrá při sportovních akcích pro děti pořádaných komisí 

 

1/7 bere na vědomí 

 termín příští schůze  

 

 

Zapsal: Jan Gryžboň, předseda komise 

 


