
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

konaného dne 07.12.2015 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 do 17:00 hodin 

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Dušan Šimon, Dagmar Vlastová, 

Bc. Miroslava Pavlíková 

Omluveni: Záleský Tomáš, Mgr. Zdeňka Dlasková 

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

Omluvena: Taťána Dvořáková  

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání přítomných 

2. Informace o provedených krocích k zajištění ankety „Sportovec roku“ 

3. Sestavení komisí – organizační a nominační 

4. Harmonogram postupu jednotlivých komisí 

5. Různé – náměty, názory přítomných 

6. Termín příští schůzky 

 

Průběh jednání:  

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

Informovala o oslovení sportovních organizací, které delegovaly do nominační komise 

jejich dnes zde přítomné. Omluvila Mgr. Zdeňku Dlaskovou, Tomáše Záleského a 

Taťánu Dvořákovou. Následně seznámila členy komisí s programem jednání.  

 

Usnesení 1/0712: 

Členové komise VaS souhlasí s programem jednání. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Jaroslava Čermáková informovala přítomné o provedených úkolech k zajištění ankety 

„Sportovec roku“ s tím, že slavnostní večer se bude konat 1. dubna 2016 ve 

společenském sále Radnice. Jako moderátor večera byl osloven Miloslav Masopust, který 

nabídku přijal.  

 

 

   Usnesení 2/0712: 

   Členové komise VaS  a nominační komise berou informace na vědomí. 

 

3. Předsedkyně zveřejnila jména členů nominační komise za jednotlivé sportovní kluby a 

členů organizační komise. Od přítomných si doplnila kontakty (viz. Příloha č. 1). 

Komise bere na vědomí a ukládá se složením komisí informovat radu města. 



 Usnesení 3/07/12: 

 Komise VaS bere na vědomí složení nominační a organizační komise a ukládá        

předsedkyni informovala radu města.  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Paní Čermáková požádala přítomné členy nominační komise, aby se sešli v co nejkratším 

termínu za účelem sjednocení pravidel ankety a nominace sportovců. Jednotlivé kategorie 

budou zveřejněny v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko. V dalším vydání zpravodaje 

se zveřejní jednotlivé nominace a způsob hlasování. V měsíci únor-březen bude 

nominace spuštěna. Nominační komise zváží možnosti hlasování – elektronické či 

písemné (hlasovací lístky). Členové komisí zkontaktují své zdroje, případně budou hledat 

internetové informace za účelem získání co nejvíce informací k podmínkám nominace a 

způsobu hlasování.  

 

  Usnesení 4/0712: 

a) Členům Vas a NK ukládá zajistit informace k podmínkám nominace a způsobu 

hlasování 

b) NK ukládá připravit profily jednotlivých nominovaných sportovců.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0   

 

5. JUDr. Ing. Dvořák se dotázal v jaké fázi je výstavba sportovní haly. Jaroslava Čermáková 

jej po konzultaci se starostou, Radimem Šimáně, informovala, že dne 15.12. se uskuteční 

jednání komise, na kterou obdrží pozvánku.  

 

6. Příští schůzka komise VaS a NK se uskuteční 04.01.2016 v 16:00 hodin na městském 

úřadě.  

 

  Usnesení 5/0712: 

a) Členové komise berou na vědomí termín příští schůzky.  

b) Ukládá předsedkyni komise informovat o jednání komise radu města. 

Hlasování: pro 5, 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 


