
Zápis 

ze 6. jednání 

Komise pro sport a volný čas 

konaného dne 11. 9. 2019 

Přítomni: 
Jan Gryžboň 
Ondřej Gryžboň 
Pavel Peterek 

Jana Chroboková 

David Hernik 

Vítězslav Pantlík 

Renata Friedlová 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Výpomoc Komise pro sport a volný čas na akci Pohádkový les 

4. Projednání akcí na příští rok 

5. Plánování akce Turistika 

6. Diskuse 

7. Závěr 

K bodu 1 

Jednání zahájil předseda komise Jan Gryžboň v 19:01. 

 

K bodu 2 

Předseda komise představil návrh programu 6. Jednání komise pro sport a volný čas. 

Komise schvaluje program 6. jednání komise pro sport a volný čas. 

 

Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/1 

 

K bodu 3 

Komise pro Kulturu a školství požádala komisi o výpomoc na akci s názvem Pohádkový les, která byla 

naplánovaná na den 21. 9. 2019. Přitom se mělo jednat zejména o přípravu konkrétního stanoviště 

pro děti. Za Komisi se předmětné akce zúčastní Vítězslav Pantlík a Pavel Baran. 

 

Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/2 

 

K bodu 4 

Předseda Komise vyzval přítomné členy komise, aby do konce října 2019, resp. 23. 10. 2019 (termín, 

kdy proběhne následující schůze) připravili společně harmonogram akcí komise pro kalendářní rok 

2020. 

 

Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Bylo přijato usnesení  1/3 

 

K bodu 5 

Renata Friedlová, jakožto organizátorka akce Turistika přednesla předběžné termíny této akce s tím, 

že konečný termín bude upřesněn do konce září 2019. Tento termín je taktéž určující z pohledu 

vyhotovení plakátu na předmětnou akci. 

 

Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/4 

 

K bodu 6 

Příští jednání komise pro sport a volný čas proběhne 23. 10. 2019 od 19:00 v restauraci Obecník 

 

Hlasovalo pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0 

Bylo přijato usnesení č. 1/6 

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komise pro sport a volný čas 

 

Usnesení 

ze 6. jednání Komise pro sport a volný čas 

ze dne 11. 9. 2019 

 

 

1/1  schvaluje 

 program 6. jednání komise pro sport a volný čas konaného dne 11. 9. 2019 

 

1/2 bere na vědomí 

 Spolupráci komise a obsazení členů na akci 

 

1/3 předseda komise ukládá 

ostatním členům komise, aby nejpozději do konce října 2019, resp. 23. 10. 2019 (termín 

konání následující schůze) vyjádřili své stanovisko k harmonogramu akcí komise na kalendářní 

rok 2020 

 

1/4  ukládá  

Renatě Friedlové, aby nejpozději do konce září zajistila vyhotovení plakátu k akci s názvem 

Turistika. 

 

1/5 bere na vědomí 

 termín příští schůze  

 

 

Zapsal: Ondřej Gryžboň, člen komise 

 


