
 

  KOMISE PRO SPORT A KULTURU 

Zápis č. 2       z jednání dne 10.3.2015                                     příští jednání:  začátek května 2015 

Přítomni:     Pavel Boxan, Andrea Vodešilová, Martin Dostalík, Eva Kršňáková, 

Omluveni:   Jan Pišna, Markéta Kopecká  

Hosté:           

 

P.č. Text Zodpovídá Termín 

1. Posouzení žádostí o příspěvek, návrh na přidělení příspěvku u 
akcí, které se konají dubnu a květnu. Podání žádosti o příspěvek 
radě obce k projednání 18.3.2015. Zpracování kritérií, na 
základě kterých bylo rozhodnuto o návrhu. 
SK Kamnice - Běh čarodějnic:  10 tis.Kč 
Mažoretky - soutěž: 40 tis.Kč 
MCC Kros: 20 tis. Kč 
Pochod: 5 tis. Kč /žádost musí podat KC Kamenice/ 
Plamínek: 2,7 tis.Kč 
KC Kamenice: taneční soutěž: 10 tis. Kč 
Judo Kyklop cu: 21 tis. Kč 

Kršňáková 12.3.2015 

2.  Výběr a podpora žádostí, které chce KoSaK podpořit v rámci 
strategie (zaměření na TOP akce a problematické skupiny, 
vlastní návrhy 

všichni co nejdříve 

3. Specifikace úkolů na jednotlivé členy komise, výběr a návrh 
dalšího člena komise  

všichni průběžně 

4. Příprava  setkání se zástupci spolků a os. výborů 
(projednání plánů rozvoje a vize, plány akcí, komunikace 
pravidel a novinek v rámci čerpání příspěvků) příprava 
„manuálu“ 

• kde a jak je možno co nejvíce inzerovat vlastní akce 
• zpětná vazba:  vyhodnocení akce- návštěvnost celkem,  

děti, senioři atd..), srovnání s předchozím rokem, 
novinky 

• fotky a akcí a články do zpravodaje  
• prezentace loga a stránek KCKamenice dle možností 

 

JP+ ostatní březen,duben 

5. Vypracování sítě partnerů a adres pro rozesílání pozvánek a 
dalších informací na Gmail 

všichni pravidelně 

6. Pozvánka P. Čermáka na další zasedání organizátorů 
další návrh: M. Hajdušková 

Kršňáková 31.3. 

7. Oslovení agentur v rámci zajištění akcí, možnosti, způsob, 
příprava zadání 
 

PB, EK březen, 
duben 

8. Seznam dobrovolníků pro výpomoc na akcích:  
Marie Grefnetter, tel., 721865938, 
marie.grafnetter@seznam.cz 
Martin Růžička, 731865395, Gorhar@seznam.cz 
Jaroslav Hylmar, 724012331, Jaroslav.Hylmar@seznam.cz 

  



Jana Miklasová,  jana.miklasova@intelidea.eu 
Eva Fišerová, 773458985, fiserova.eva@email.cz 
 

9. Návrhy na nákup materiálu LK: kostýmy postaviček LK, 
pinpongové stoly, badmintony, sportovně rekreační zařízení do 
parků,  

všichni průběžně 

 
 


