
Zápis 

ze 7. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 23. 10. 2019 

Přítomni: 
Jan Gryžboň 
Ondřej Gryžboň 
Pavel Peterek 

David Hernik 

Vítězslav Pantlík 

Dalibor Hájek 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Hodnocení akcí konaných Komisí pro sport a volný čas (dále jen „Komise“) v kalendářním roce 

2019 

4. Harmonogram akcí Komise na kalendářní rok 2020 

5. Odměny za činnost členů Komise  

6. Odměňování dětí na akcích Komise 

7. Plánování akcí na listopad-prosinec 2019 

8. Diskuse 

9. Závěr 

K bodu 1 

Jednání zahájil předseda Komise Jan Gryžboň v 19:01. 

 

K bodu 2 

Předseda Komise představil návrh programu 7. Jednání Komise. 

Komise schvaluje program 7. jednání komise pro sport a volný čas. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/1 

 

K bodu 3 

Předseda Komise vyzval ostatní přítomné členy Komise, aby vyjádřili své stanovisko k již uskutečněným 

akcím Komise v tomto kalendářním roce. Celá diskuse směřovala k tomu, aby bylo zjištěno, zda budou 

některé akce zrušeny, nebo zda budou zachovány ve stejném rozsahu.  

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/2 

 

K bodu 4 

Předseda Komise navrhl zařazení 8 nových akcí Základní školy Dobrá na harmonogram akcí Komise pro 

kalendářní rok 2020. Jedna se o podporu programu Sportem proti drogám. Navrhnuty byly následující 

akce: 

 

- Dodgeball  

- Turnaj v Minikopané  

- Turnaj v ultimátní vybíjené  



- Turnaj v nohejbalu 

- Branný den  

- MasterChef  

- Otevřené atrium 

- Halloween – akce v atriu 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení  1/3 

 

K bodu 5 

Předseda Komise seznámil přítomné členy s výši odměny, která jim bude poskytnuta z obecního rozpočtu 

na základě jejich účasti na schůzích komise a účasti na proběhnuvších akcích od prosince 2018 do 

listopadu 2019.   

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/4 

 

K bodu 6 

Člen Komise Vítězslav Pantlík přednesl návrh, aby při odměňování dětí na akcích Komise byla 

preferována zdravá výživa před „sladkostmi“. Tento svůj návrh předkládá na základě podnětu účastníka 

jedné z akcí. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/5 

 

K bodu 7 

 

Badminton  

- akce proběhne v neděli dne 3. 11. 2019 v badmintonové hale U Medvěda 

- organizátory akce jsou David Hernik a Pavel Baran 

- sami zajistí jednak plakáty, ceny i samotný průběh akce 

 

Turistika 

- akce se uskuteční 5. l1. 2019 

- organizátorka akce Renáta Friedlová 

 

20. ročník Mikulášského turnaje ve volejbalu 

- akce se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 v tělocvičnách ZŠ Dobrá 

- organizátor akce Ondřej Gryžboň 

- zajistit je zapotřebí smlouva k rezervaci tělocvičen, odměny a občerstvení 

 

Pohár B.H.C. Dobrá ve šprtci 

- akce se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019  

- organizátor akce Dalibor hájek 

 

JUDO 

- akce se uskuteční v neděli 8. 12. 2019 v prostorách tělocvičen ZŠ. 

- organizátorem akce je pan Kubíček 

- není zapotřebí personální obsazení členy Komise 



 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/6 

 

K bodu 8 

Příští jednání Komise proběhne dne 22. 11. 2019 od 18:00 v prostorách hasičské zbrojnice v Dobré. 

 

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. 

 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/8 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápis 

ze 7. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 23. 10. 2019 

 

 

1/1  schvaluje 

 program 7. jednání komise pro sport a volný čas konaného dne 23. 10. 2019. 

 

1/2 bere na vědomí 

vyhodnocení uskutečněných akcí, přičemž nedošlo ke zrušení žádné proběhnuvší akce. 

 

1/3 schvaluje 

zařazení výše uvedených akcí ZŠ Dobrá do harmonogramu na kalendářní rok 2020. 

 

1/4  bere na vědomí  

výši odměn jejich členů od prosince 2018 do listopadu 2019. 

 

1/5 schvaluje 

 upřednostňování zdravé výživy před „sladkostmi“ při odměňování dětí na akcích Komise. 

 

1/6 bere na vědomí 

 harmonogram akcí od listopadu 2019 do prosince 2019. 

 

1/7 schvaluje 

 termín příští schůze. 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 


