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Předkládá: O. Špetlík  

 

Vypracoval: R. Brychová, R. Brož 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: O. Špetlík  

 

Předložení materiálu uloženo:   
Pravidla pro odměňování medailistů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  

Pravidla pro odměňování medailistů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy  

 

Projednáno v: RM dne 15. 4. 2013, viz zápis:  

 
K bodu č. 8/Záležitosti školství 

 

Odměny medailistům 

 

Usnesení č. /2013 

RM schvaluje odměny medailistům z MS, ME za rok 2012 dle předloženého návrhu a ukládá OŠKS předložit 

tento materiál na jednání ZM v dubnu.  

 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. /2013 

RM ruší směrnici Pravidla pro odměňování medailistů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství 

Evropy s účinností od 1. 5. 2013. Rozdělení odměn za rok 2013 zůstane v kompetenci vedení města. 

 

(Hlasování:7/0/0) 

 

V rozpočtu města je alokována položka 50 tis. Kč a RM se přiklání k podržení této položky v rozpočtu města. 

V roce 2011 nebylo 50 tis. čerpáno, sportovci do konce února o tyto prostředky nepožádali, letos požádali, 

ale pozdě. Diskuze o existenci směrnice - zrušení směrnice, zastropení odměn na 50 tis. Kč, nesčítání odměn 

za více medailových umístění u jednoho sportovce, lépe předávat při vyhlášení Sportovce roku města 

Turnova, ponechat v příštích letech v rozpočtu 50 tis. Kč na odměny medailistů. 

 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení členové zastupitelstva města, 

na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny dva návrhy (po termínu staveném v Pravidlech) 

ve věci odměňování medailistů za rok 2012 -  od TJ Turnov a AC SYNER.  Návrh AC SYNER se 

týkal pouze medailistů z mistrovství ČR, což není v souladu s Pravidly (viz příloha č. 1), a proto 

nebyl tento návrh dále posuzován. Projednáván byl pouze návrh Tělovýchovné jednoty Turnov.  

 V rozpočtu Města je pro letošní rok schválena částka 50 000 Kč, v případě jakéhokoli jiného 

rozhodnutí ZM je nutné přijmout následně rozpočtové opatření v odpovídající výši.  

 

 



Jméno a přijmení umístění Varianta 

A 

Varianta B Varianta C 

Jana Omová (ROB)                              MS 2. a 3. místo 18 000 10 000 5 800 

Michaela Gomzyk Omová (ROB)       MS 3 x 1. místo 45 000 15 000 8 700 

Jakub Oma (ROB)                                MS 1.,2.,3.místo 33 000 15 000 8 700 

Jan Kazda (Kick box)                           MS 3. místo 8 000 8 000 4 700 

Petr Kazda (Kick box)                          MS 3. místo 8 000 8 000 4 700 

Anna Štičková (OB) ME 1.,2. místo 25 000 25 000 8 700 

Tomáš Dlabaja (OB)                        MS 1. místo 15 000 15 000 8 700 

celkem  152 000 68 000 50 000 

 

 

 

Legenda k tabulce: 

Varianta A: Návrh vychází přesně ze schválených Pravidel. 

Varianta B: Tento návrh zohledňuje pouze nejlepší umístění každého závodníka. 

Varianta C: Základem pro tuto variantu je  varianta B a dále jsou všechny částky poměrně kráceny 

podílem 50/86 a zaokrouhleny tak, aby byl dodržen schválený rozpočet města. 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, RM přijala variantu C s odůvodněním dodržení schváleného 

rozpočtu města Turnova na rok 2013. 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje  odměny medailistům za rok 2012 dle návrhu ve variantě …… . 


