
Plán hlavních úkolů 
Sportovního klubu policie Kometa Brno  

na období 2015 – 2020 

 
 

1. Zabezpečit sportovní činnost oddílů a odborů klubu s důrazem na mládež, tuto činnost 

organizovat a vytvářet pro ni materiální, tréninkové a soutěžní podmínky.  

2. Zabezpečit vyrovnaný rozpočet oddílů a odborů a v souladu s platnými právními předpisy vést 

veškerou ekonomickou agendu SKP Kometa Brno. 

3. Shromažďovat a zpracovávat potřebné podklady pro vypracování projektů podle pravidel 

MŠMT, MV cestou UNITOP ČR, Magistrátu statutárního města Brna, Jihomoravského KÚ pro 

získávání účelových dotací v oblasti sportu. 

4. Zabezpečit řádné, včasné a úplné vyúčtování všech získaných dotací. 

5. Spolupracovat s Policií České republiky při zajištění služební tělovýchovy, pořádání policejních 

mistrovství a dalších sportovních akcí na ně navazujících. Vytvořit podmínky pro projekt plnění 

Evropského policejního odznaku. 

6. Rozšiřovat spolupráci s partnerskými organizacemi především s Městskou policií Brno. 

7. Pokračovat ve společensko sportovních aktivitách, to je zajistit uspořádání tradiční akce 

Vánoční koncert s charitativním programem pro opuštěné děti. 

8. Pokračovat v opravách sportovního areálu Pisárky a v budování Sportovního centra mládeže 

lyžování na Dolní Moravě. 

9. Podílet se na významné společenské akci Brno město uprostřed Evropy a přispět propagaci 

sportu ve městě Brně a současně prezentovat činnost Policie ČR a MP Brno.  

10. Zajistit potřebnou propagaci činnosti oddílů SKP Kometa Brno. Zaměřit se na prezentaci 

významných akcí s cílem posílit příjmy ze sportovní reklamy a sportovních darů. 

11. Vytvořit a vést nový evidenční systém členů dle požadavku MŠMT na jednotný registr 

sportovců. 

12. Pravidelně informovat členy na webových stránkách SKP o aktuálním dění v klubu, o nových 

legislativních předpisech. V případě zájmu oddílů zajistit tyto stránky také k  informacím 

z oddílů. 

13. Pokračovat v konzultační a poradenské činnosti pro členské oddíly. 

14. Pokračovat v kontrolní činnosti zaměřené na hospodárné a účelově správné využívání dotace 

a její evidenční sledování v účetnictví. 

 

 

 

V Brně dne 28. dubna 2015 


