
Zápis z jednání 
Komise pro sport RmP 

 
Datum:  04.04.2022  
 
Účast:  Řádní členové: 10 přítomno, 

1 nepřítomen 
  Odborníci s hlasem poradním: 4 přítomni 
      3 nepřítomni 
 
 
 

1. Dotace z PPS na rok 2022 – Spolková sportovní činnost dětí a mládeže 
 

Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže byla zaslána 

členům Komise před jednáním. Předložený návrh byl okomentován předsedou subkomise.  

 

Subkomise nedoporučila poskytnout dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže níže 

uvedeným sportovním klubům z důvodu nesplnění podmínek Pravidel poskytování dotací z Programu 

podpory sportu města Pardubic v roce 2022 článek III., písmeno B, odstavec 11 – výše příspěvků na 

jednoho člena není min. 200,- Kč/rok a průměrná výše členského příspěvku nedosahuje minimální 

hranice 500,-Kč/rok/člen: 

 

• AIKIDO Pardubice z.s. – nebyla doložena konkrétní výše členských příspěvků 

• Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. – výše členského příspěvku na jednoho člena je 350,-Kč 

 

Žadatelé, kterým je návrh dotace krácen oproti výpočtu, dle Pravidel PPS 2022 článek II., písmeno D, 

odstavec 4: 

 

• OLYMP východní Čechy, z.s. – žadatel založen 16.04.2019, proto je navržena dotace ve výši 50 

% výpočtu. 

 

Při představení závěrů subkomise bylo upozorněno, že při hodnocení žádosti o dotaci subjektu TK 

Východočeská sportovní z.s. byly klubem předloženy (ve srovnání s ostatními žadateli) nepřesné 

podklady (výsledkové listiny a strukturu soutěžních utkání), Představitelé subkomise museli zástupce 

TK Východočeská sportovní z.s. několikrát kontaktovat s žádostí o vysvětlení tak, aby mohl být zdárně 

dokončen proces hodnocení žádostí. 

 

Předseda subkomise vznesl požadavek, jak dál postupovat v těchto případech při kontrole a ověření 

dodaných podkladů (dosažených výsledků, členské základny a proběhnutých turnajů), případně zda-li 

využít pro tuto kontrolu zaměstnance MmP. Vedoucí útvaru interního auditu Ing. Věra Netolická 

přítomným sdělila, že na základě Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu na rok 2022 

článek II. písmeno C odst. 3, písmeno D odst. 2 a článek III. písmeno B odst. 13 je posuzovaní žádosti 

ve fázi výběrového řízení a  kontrola poskytnutých údajů plně v kompetenci členů Komise pro sport. 

Komise má v rámci těchto Pravidel právo a povinnost vyžádat a ověřit předložená data od žadatele 

dotace, které slouží jako podklad pro vyhodnocení žádosti a následné přidělení dotace.  



 

Zaměstnanci MmP (zástupci OŠKS, případně kontrolního oddělení) provádí kontrolu při přijetí žádostí 

o poskytnutí dotace a následně provádí kontrolu až ve fázi vyúčtování poskytnuté dotace. Vyhodnocení 

jednotlivých dotačních titulů, správnost uvedených dat a jejich ověření a výsledné rozhodnutí o 

přidělení dotace a její výši tak spadá plně do kompetence členů Komise pro sport.  

 

Dále byl diskutován způsob přidělení dotací a možnost přehodnocení předložených návrhů, případně 

konzultována možnost samostatného hlasování o přidělení dotace výše zmíněnému subjektu.  

 

Členové Komise pro sport byli upozorněni na skutečnost, že i přes to, že v § 10a odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jen zakotveno, že na dotaci nebo na 

návratnou finanční výpomoc není právní nárok, musí být, v souladu s judikaturou NS, při hodnocení 

žádostí u všech žadatelů zachováván princip transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a 

proporcionality.    

 

Po diskusi navrhla Komise pro sport schválení tohoto dotačního titulu tak, jak byl předložen předsedou 

subkomise. 

 

S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany J. Demla, M. 

Herudka, J. Horálka a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže dle tabulky, 

která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

2. Dotace z PPS na rok 2022 – Provoz sportovišť 

 

Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na provoz sportovišť byla zaslána členům komise před jednáním, 

a to společně se zprávou subkomise, která žádosti vyhodnocovala. Předložený návrh byl okomentován 

předsedou subkomise. 

 

Subkomise doporučila uplatnění výjimky dle Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu 

města Pardubic v roce 2022 (článek III. Pravidla jednotlivých druhů dotací, bod „E“ Dotace na provoz 

sportovišť, odstavec 9) - podmínka minimálního počtu 10 aktivních dětí s trvalým pobytem v 

Pardubicích a navrhuje přidělit dotaci na nájemné a energie následujícím 8 žadatelům: 

 

• AIKIDO Pardubice z.s. 

• AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 

• Boxerský klub SKP Pardubice, z.s. 

• SK Pretorian Pardubice z.s. 

• Spolek BC Pardubice 

• Škola kickboxu – Macak‘s GYM, spolek 

• Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. 



• WG, z.s. 

 

Zdůvodnění: Jedná se o bojové sporty a motoristické sporty, kde je splnění této podmínky 

problematické. 

 

Subkomise navrhuje nepřidělit dotaci na nájemné a energie následujícím 9 žadatelům z důvodu 

nesplnění Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2022 (článek 

III. Pravidla jednotlivých druhů dotací, bod „E“ Dotace na provoz sportovišť, odstavec 9) - podmínka 

minimálního počtu 10 aktivních dětí s trvalým pobytem v Pardubicích: 

 

• AVIATIK KLUB – Kunětice z.s. 

• Bucks z.s. 

• ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 

• Jezdecká společnost pod Kunětickou horou, z.s. 

• Maple pool club, z.s. 

• Sokol Lány na Důlku z.s. 

• Sportovní klub Dražkovice 

• Sportovní klub Popkovice 

• TJ Sokol Staré Čívice, z.s. 

 

Zdůvodnění: Nesplnění podmínky minimálního počtu 10 aktivních pardubických dětí. 

 

 

Subkomise doporučuje pro další období: 

 

• Subkomise vytvořila v rozpočtu dotací na provoz sportovišť pro rok 2022 rezervu ve výši 

101.600,- Kč pro žadatele GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z.s., který v dotačním programu 

„Provoz sportovišť“ nežádal, na jeho žádost v dotačním programu „Individuální dotace“ (stejně 

jako tomu bylo v roce 2021). Částka 101.600,- Kč vychází z celkové hodnoty FEE poplatků za 

členy klubu/mládež s trvalým pobytem v Pardubicích.  

 

• Subkomise doporučuje Komisi pro sport, aby přesně definovala, které taneční sporty patří do 

sportů, které budou podporovány z Programu podpory sportu města Pardubic. 

 

• Subkomise doporučuje Komisi pro sport, aby přehodnotila, popřípadě zrušila pro následující 

roky uplatňování výjimky minimálního počtu dětí a mládeže s trvalým pobytem v Pardubicích 

(v počtu alespoň 10 členů) u motoristických a bojových sportů (viz Pravidla poskytování dotací 

z Programu podpory sportu města Pardubice v roce 2022, článek III, bod E, písmeno 9). 

 

Důvodem je posun věkové hranice (viz metodika NSA) na hranici 23 let, kde i tyto typy sportů 

mají možnost prokázat práci s mládeží (do 23 let) s trvalým pobytem v Pardubicích. 

 

S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany J. Demla, M. 

Herudka, J. Horálka a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 



 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na provoz sportovišť dle tabulky, která je přílohou č. 2 

tohoto zápisu. 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

3. Sportovní dny v Enteria aréně 

 

TJ Sokol Pardubice I - 10. ročník mládežnického turnaje JUNIOR SOKOL CUP (včetně vloženého utkání 

florbalové Livesport Superligy mužů) do programu sportovních dnů pro rok 2022 v Enteria aréně v 

režimu vyrovnávací platby. Jedná se o jeden z největších florbalových turnajů mládežnických týmů v 

rámci celé ČR. Turnaj je rozdělen do několika kategorií: přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci. V 

roce 2020 i 2021 byl turnaj uspořádán vlivem protiepidemických opatření v omezenějším měřítku 

v hale Dašická a areálu TJ Sokol Pardubice. Účast na těchto akcích byl přes 700 hráčů ve více než 90 

družstvech z celé ČR. Termín akce: 17. – 18.9.2022. Dle programu se využití Enteria arény předpokládá 

na dva dny.  

 

Český veslařský klub Pardubice, z.s. - pořádání I. kola poháru ČVS v jízdě na trenažéru 10.12.2022. 

Pořádání akce bylo nabídnuto pardubickému oddílu Českým veslařským svazem, jelikož se naskytl 

vhodný termín sloučení několika menších akcí do akce většího rozsahu s podporou svazu. V jeden 

termín tak v Enteria aréně proběhne závod tradičních pardubických vánočních trenažérů a školního 

poháru na veslařském trenažéru společně s I. kolem poháru ČVS. Na základě této skutečnosti oddíl ČVK 

stáhl žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu tradičních a významných akcí, jelikož dle Pravidel 

poskytování dotací z Programu podpory sportu a nemůže být akce souběžně financována z více 

dotačních titulů statutárního města Pardubice. Předpokládaná účast je 600 závodníků z celé ČR 

v kategoriích dorostu a starších. Termín konání akce je 10.12.2022, kdy je navržena podpora v rozsahu 

celé akce, jelikož je akce jednodenní. 

 

 

Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tyto akce do programu sportovních dnů v 

Enteria aréně pro rok 2022 v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb 

obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový 

fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 

 

• pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

4. Různé 
 

• Poděkování oddílu Sport Club Plavecký areál Pardubice za organizaci a průběh akce Velká cena 

Pardubic a konzultování dosažených úspěchů/výsledků 

• Vznesen podnět na místo konání posledního zasedání Komise pro sport před 

nadcházejícími volbami 

• Konzultován program dalšího jednání Komise pro sport – individuální dotace 



 

 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    05.04.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 16.05.2022 od 15:30 dle aktuálních možností prezenčně nebo formou online 

telekonference přes MS Teams. Forma nebo místo jednání bude v předstihu členům komise 

sděleno tajemníkem komise. 

 


