
Zápis 

z 10. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 19. 2. 2020 

Přítomni: 
Jan Gryžboň 
Ondřej Gryžboň 
Pavel Peterek 

David Hernik 

Renáta Friedlová 

Jana Chroboková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Turistika, Badmintonový turnaj  

4. Kolize akcí 

5. Poučení ohledně vyúčtování sportovních akcí 

6. Diskuse 

7. Závěr 

K bodu 1 

Jednání zahájil předseda Komise Jan Gryžboň v 19:01. 

 

K bodu 2 

Předseda Komise představil návrh programu 10. jednání Komise. 

Komise schvaluje program 10. jednání Komise. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/1 

 

K bodu 3 

Předseda Komise vyzval Renátu Friedlovou, aby informovala přítomné členy o podrobnosti akce s názvem 

Turistický výlet. Akce se uskuteční dne 21. 2. 2020. Jedná se o nenáročnou cca 10 km dlouhou trasu. Ráno 

sraz v 8 hodin na vlakovém nádraží v Dobré. Nejprve se vydáme společně vlakem na Ostravici, dále budeme 

pokračovat směr Hospůdka U Zbuja, kolem Veličků na Malenovice a Frýdlant. Je zapotřebí zveřejnit tyto 

informace také na Facebooku a internetových stránkách obce Dobrá. 

 

Předseda Komise vyzval Davida Hernika, aby do 14 dní upřesnil informace ohledně Badmintonové turnaje 

konaného dne 7. 3. 2020 v badmintonové hale „U Medvěda“. Předseda Komise přislíbil vyhotovení plakátu 

pro tuto akci. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/2 

 

K bodu 4 

 

Předseda Komise vyzval Pavla Peterka, aby se domluvil s Daliborem Hájkem na čase konání akcí EKODEN 

a „Šprtco hrátky“, neboť obě tyto akce jsou naplánovány na 21. 3. 2020. Bylo by vhodné, aby se jedna 

z těchto akcí konala v dopoledne a druhá odpoledne. 



 

Bylo přijato usnesení č. 1/3 

 

K bodu 5 

Předseda Komise seznámil přítomné členy se způsobem vyúčtování akcí. Přítomným členům byly podrobně 

popsány a vysvětleny náležitosti faktur, jaké zboží lze za poskytnuté obecní peníze nakupovat, do kdy je 

zapotřebí akci po jejím konání vyúčtovat a jak postupovat v případě nepředvídatelného zvýšení nákladů 

akce. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/4 

 

K bodu 6 

Příští jednání Komise proběhne dne 25. 3. 2020 od 19:00 v hospodě u Pantlíka. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/5 

 

K bodu 7 

Jednání ukončil předseda komise Jan Gryžboň v 19:59. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/6 

 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

z 10. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 19. 2. 2020 

 

 

1/1  schvaluje 

 program 10. jednání komise pro sport a volný čas konaného dne 19. 2. 2020. 

 

1/2 bere na vědomí 

konání Turistického výletu a Badmintonového turnaje. 

 

1/3 bere na vědomí 

 

1/4  bere na vědomí  

způsob vyúčtování akcí Komise. 

 

1/5 schvaluje 

 termín příští schůze. 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 


