Komise mládeže – Zápis o činnosti č. 3/2017
Termín, místo: Plzeň, 24.6.2017
Přítomni: Šilhavá, Jenč, Jakl, Flajšman, Čech, Trejbal
V rámci schůzky KM ŠSPK byly projednány následující body:
1) KTCM koordinátor
shrnutí situace:
Do tohoto termínu se nenašel žádný koordinátor projektu. Projekt měl být předložen ke
schválení již 30.4.2017. Dle zápisu 1/2017 byl osloven Martin Kopřiva, který provedl
pouze rozdělení peněz. Jeho návrh nebyl předsedkyní akceptován, neboť neodpovídal
projektu. Ze strany Martina došlo zřejmě k nepochopení, co je vše nutno udělat. Jeho
návrh byl vrácen k dopracování. Předpoklad, že by stávající koordinátor Martinovi
pomohl, se nenaplnil. Posléze Martin oznámil, že na úřadování není, že to dělat nebude
(12.5.2017). Karel Nováček byl hned osloven, zda by teda projekt nevedl. Bohužel odmítl,
i když oficiálně na jeho funkci nebyl nikdo jmenován. Karel předsedkyni přiměl hlasovat
o Martinově návrhu, což se stalo, i když to předsedkyně považovala za zbytečné (návrh
mimo předepsaný projekt, zbytečné natahování a neřešení konkrétního problému absence
koordinátora). Dne 6.6.2017 byli osloveni všichni z KM, zda by se někdo koordinátora
neujal, bohužel do dnešního dne se nikdo nenašel.
Jana oslovila všechny ještě jednou všechny zúčastněné, zda by přece jen nechtěli
vykonávat koordinátora, nikdo se nenahlásil.
návrhy:
Jana navrhla, že se projektu ujme, ale až dodělá žádosti o dotace, které je nutno podat do
26.6.2017. Tímto dnem je Jana Šilhavá jmenována do funkce koordinátora projektu
KTCM.
Dále Jana navrhla, že dokud nebude projekt schválen KM ŠSPK, tak nebudou vypláceny
peníze na tento projekt.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.
2) KTCM seznamy dětí
shrnutí:
Byly předloženy návrhy ohledně sestavování seznamu dětí, které budou zařazeny do
seznamu KTCM (věk dětí, zda zařadit mladší, starší, kolik dětí, zda zařadit děti, které se
nezúčastňovaly,…)
schválený návrh:
bude řešeno operativně při předložení již konkrétního seznamu.
Návrh byl všemi přítomnými přijat.
3) Kalendář
shrnutí:
1

do 15.6.2017 měl být předložen kalendář na následující sezonu. Nebylo splněno, je
rozpracováno.
návrh:
Aleš přislíbil kalendář do dalšího týdne 30.6.2017
Návrh byl všemi přítomnými přijat.

Datum: 24.6.2017
Zapsala: Jana Šilhavá
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