
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

konaného dne 04.01.2016 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 do 18:00 hodin 

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Dušan Šimon, Bc. Miroslava 

Pavlíková 

Omluveni: Mgr. Zdeňka Dlasková, Dagmar Vlastová, Záleský Tomáš 

Za sportovní organizace: Petr Štučka, Mgr. Jitka Brychová, Daniel Zemanovič, Mgr. Luboš 

Brodský 

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání přítomných 

2. Sjednocení pravidel ankety  

3. Různé 

4. Termín příští schůzky 

 

Průběh jednání:  

1. Předsedkyně komise, Jaroslava Čermáková zahájila jednání komise a přivítala 

přítomné.  

 

2. Předsedkyně informovala přítomné o pravidlech ankety „Sportovec roku“ ve městě 

Bělá pod Bezdězem s tím, že zde nejdříve proběhne nominace a poté se vytvoří 

kategorie podle doručených nominací. Dušan Šimon a Petr Štučka vyjádřili názor, že i 

takto by šlo situaci řešit. Přítomní se shodli, že se stanoví kategorie s tím, že 

nominační komise si vyhradí právo jednotlivé kategorie případně upraveny podle 

doručených nominací. 

Jaroslava Čermáková sdělila, že v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko budou 

vyhlášeny nominační pravidla – podmínky nominace a kategorie včetně formuláře 

nominačního lístku. V měsíci únor se zveřejní nominovaní sportovci a týmy a v měsíci 

březen 2016 proběhne samotné hlasování. Samotné slavnostní vyhlášení se uskuteční    

01. 04. 2016 na sále Radnice.  

Členové komisí upravili podmínky nominace a jednotlivé kategorie (viz příloha -  

pravidla ankety). 

Usnesení 1/0401: 

Členové komise VaS a NK souhlasí s nominačními pravidly. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 



3. Předsedkyně komise VaS požádala přítomné o možnosti kontaktování a pozvání 

významného sportovce. Dobré kontakty a zkušenosti s tím má Mgr. Brodský, proto 

byl osloven ke zjištění možností pozvaných hostů. Host(é) by měl spolupracovat při 

předávání cen, zúčastnit se autogramiády a besedy s přítomnými. 

 

Usnesení 2/0401: 

Ukládá členům komisí v rámci jejich možností zprostředkovat pozvání sportovního 

hosta k předání cen na galavečeru. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Příští schůzka komise VaS a NK se uskuteční 25.01.2016 v 16:00 hodin na městském 

úřadě. Pí Čermáková zajistí ve spolupráci s pí Bulířovou zveřejnění pravidel ankety a 

nominační formulář v lednovém Bakovsku. 

 

Usnesení 3/0401: 

a) Členové komise berou na vědomí termín příští schůzky. 

b) Ukládá předsedkyni komise informovat o jednání komise radu města a dodat 

materiály ke zveřejnění v lednovém Bakovsku.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

______________________ 

Jaroslava Čermáková 

Předsedkyně komise 

 

 

Zapsala: Miroslava Pavlíková 

Rozesláno dne:  

 

Obdrží: Čermáková Jaroslava, Mgr. Dlasková Zdeňka, JUDr. Ing. Dvořák Miroslav, 

Vlastová Dagmar, Záleský Tomáš, Šimon Dušan, Pavlíková Miroslava, členové 

rady města 


