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Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 
 

 
 
 

Zápis z jednání 
komise pro sport RmP 

 
 
Datum:  28.11.2022, Historický sál radnice  
 
Účast:  Řádní členové: 9 přítomno 

2 nepřítomni  
  Odborníci s právem hlasovacím: 5 přítomno 
                                                                                       1 nepřítomen  
                             Náměstek primátora pro sport J. Rychtecký: přítomen  
       

 
1. Pravidla pro poskytování dotací z PPS pro rok 2023  

 
Pravidla pro poskytování dotací z PPS pro rok 2023 byla představena včetně navržených změn pro rok 
2023 na minulém jednání dne 15.11.2023. Členové komise měli zasílat své připomínky k zaslaným 
Pravidlům. Nyní proběhla nad Pravidly diskuse.  
 
V rámci celého textu Pravidel došlo k aktualizaci termínů, časových údajů a zpřesnění některých pojmů 
a formulací. V jednotlivých článcích Pravidel došlo k následujícím změnám oproti Pravidlům pro rok 
2022: 
 
Obecná část 
Mezi typy dotací, které budou z Programu podpory sportu poskytovány, se přidává nová kategorie - 
dotace na tradiční a významné sportovní akce – mikrogranty. Jedná se o dotace na akce, u nichž 
maximální možná výše požadované i přidělené dotace může činit nejvýše 20.000,- Kč na jeden 
projekt/akci a vyúčtování se předkládá ve zjednodušené formě v podobě přehledu účetních dokladů. 
Ostatní pravidla budou platit obdobně jako pro dotace na tradiční a významné akce. 
Dále došlo k aktualizaci a doplnění odstavce o uznatelných a neuznatelných nákladech, na které lze 
dotaci čerpat. V uznatelných nákladech se do provozních nákladů se přidávají ostatní nezbytné služby 
spojené s činností organizace. Náklady na ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a 
soustředěních se omezuje na účastníky, kteří jsou členy nebo zaměstnanci příjemce dotace (nevztahuje 
se na doprovody handicapovaných sportovců). Náklady na odměny jsou uznatelné ve výši včetně 
odvodu daně z příjmů. 
Do neuznatelných nákladů se přidávají služby spojené se zpracováním žádosti o poskytnutí dotace a 
náklady spojené s přípravou stavebních prací. 
 
Dotace na tradiční a významné akce 
Beze změn. 
 
Dotace na tradiční a významné akce – mikrogranty 
Nově zařazeno. 
 
Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 
Byla upravena definice aktivního člena navýšením limitu počtu účastí na oficiálních soutěžích nutný pro 
to, aby člen byl pro účely výpočtu dotace považován za aktivního, z původního počtu jedné soutěže na 
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tři soutěže. Zároveň bylo upřesněno, že soutěžní aktivita musí být konkrétně a prokazatelně doložena 
(např. odkazy na konkrétní výsledky dostupné online). 
Byla zrušena povinnost doložit seznam členů, kteří zaplatili členský příspěvek, včetně uvedení 
konkrétních výší příspěvků. Zůstala zachována minimální průměrná výše členského příspěvku 500 Kč na 
rok a člena (nutná podmínka pro účely stanovení dotace). Dále bylo definováno, co se pro účely Pravidel 
rozumí členským příspěvkem. 
 
Dotace na výkonnostní sport 
Byla aktualizována tabulka zařazení sportovních odvětví podle úrovní preferencí. Beze změn oproti 
minulému jednání komise. 
 
Dotace na provoz sportovišť 
Pro účely výpočtu žádané oprávněné částky na nájemné a energie byly do nezapočítávaných nákladů 
zahrnuty náklady za pronájmy samostatného zázemí a pronájmy sportovišť za účelem komerční činnosti 
žadatele. 
S ohledem na podmínku, že dotace na nájemné a energie je poskytována subjektům, které doloží práci 
s mládeží, byla zakotvena povinnost doložit seznam členů dětí a mládeže pro ty subjekty, které 
současně nežádají o dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, a tedy nedokládají práci 
s aktivními dětmi prostřednictvím tohoto dotačního titulu. 
S ohledem na růst cen energií a nájmů byla zvýšena maximální možná částka odvozená z nákladů na 
nájemné a energie přepočtená na jednoho aktivního člena dětí a mládeže na 20 tis. Kč pro subjekty 
využívající ke své činnosti Aquacentrum Pardubice a 15 tis. Kč pro subjekty využívající ostatní 
sportoviště. Částka pro subjekty využívající enteria arénu zůstává ve výši 25 tis. Kč. 
 
Dotace na podporu významných sportovců 
Uznatelné náklady byly rozšířeny o náklady na dopravu na soustředění a soutěže. 
 
Dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost 
Počet kategorií, do kterých jsou hřiště při posuzování rozdělena, byl zvýšen z původních dvou kategorií 
na tři.  
 
Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci  
Byl zaveden limit maximálně možné částky odvozené z nákladů na nájemné a energie přepočtené na 
jednoho aktivního člena, obdobně jako u dotačního titulu provoz sportovišť. 
 
Dále ze strany nových členů komise zaznělo několik doplňujících dotazů k vybraným pasážím a pojmům 
z Pravidel, všechny byly zodpovězeny. Byl vznesen podnět doplnit do smlouvy o poskytnutí dotace 
veškeré povinnosti příjemce dotace, bez odkazování se na Pravidla (bude konzultováno s právním 
oddělením). 
 
 
 
Komise pro sport doporučuje RmP schválit návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory 

sportu pro rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu a doporučuje Zastupitelstvu města dle nich vyhlásit 

podmínky dotačního programu pro rok 2023. 

 

• pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 
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2. Stanovení komise pro výběr nominovaných v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 
Pardubicka 2022.  
 

 
Komise pro sport ustanovila komisi pro vývěr nominovaných v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců Pardubicka za rok 2022 v tomto složení:  
 

HERUDEK Miroslav – předseda komise pro sport 
KLIMPL Petr – místopředseda komise pro sport 
DEML Jan – člen komise pro sport 
KUBRYCHT Martin – člen komise pro sport 
RYCHTECKÝ JAKUB – náměstek primátora 
ŽIVNÝ René – náměstek primátora  
MAJER Pavel – zástupce ČUS (pardubická sekce) 

 

3. Různé 
 

A) Členové komise byli rozdělení do jednotlivých subkomisi pro hodnocení žádostí o poskytování 

dotací z PPS v roce 2023. Subkomise budou hodnotit žádosti v tomto složení: 

 

Rozdělení pracovních skupin vedoucí Host
Tradiční a významné sportovní akce Filip Pařízková Vysoudil Novohradský

Spolková sportovní činnost dětí a mládeže Deml Vlastníková Doležal Charvát Pilař Strnad

Výkonnostní sport – individuální sporty Kubrycht Klimpl Strnad Charvát

Výkonnostní sport – kolektivní sporty Klimpl Stara Čonka Pitter Herudek

Provoz sportovišť Herudek Pařízková Deml Nevečeřal Vysoudil

Podpora významných sportovců Kubrycht Nevečeřal Vlastníková Novohradský

Provoz otevřených hřišť pro veřejnost Pilař Doležal Pitter Nevečeřal

Individuální žádosti Rychtecký Klimpl Herudek Živný

Podpora subjektů pracujících s handicapovanými sportovci Stara Čonka Filip Kubrycht

členové

 
 

Před vyhlášením podmínek dotačního programu pro rok 2023 provedou jednotlivé subkomise revizi 

formulářů žádostí o dotace, především příloh, za účelem ověření, zda vyplňované údaje budou 

dostačující pro řádné vyhodnocení žádostí o dotace v souladu s obsahem Pravidel pro rok 2023. 

Formuláře společně s termínem pro zasílání připomínek (do 11.12.2022) byly členům subkomisí zaslány  

dne 29.11.2022.  

 

B) Komise pro sport stanovila termíny jednání komisí v roce 2023:  

 

První jednání komise v roce 2023 23.01.2022 Rozdělení rozpočtu PPS do jednotlivých 

dotačních titulů 

Komise projedná žádosti 27.02.2023   

20.03.2023   

27.03.2023   

03.04.2023 Zásadní pro schválení dotací 2023 v RmP 

a ZmP 
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Další termíny jednání komise 03.05.2023 (středa)   

31.05.2023 (středa) 

nebo 12.06.2023 

Pokud bude nutné projednat záležitost, 

kterou musí schválit červnové 

zastupitelstvo, je nutný květnový termín. 

Jinak stačí červen (podmínky dotačního 

programu Sportovní park). 

28.08.2023 nebo 

11.09.2023 

Pokud bude nutné projednat záležitost, 

kterou musí schválit zářijové 

zastupitelstvo, je nutný srpnový termín. 

Jinak stačí září (schválení dotací na 

Sportovní park). 

02.10.2023   

25.10.2023 (středa)   

27.11.2023 Schválení návrhu Pravidel pro rok 2024. 

 

 

C) Náměstek primátora J. Rychtecký informoval o průběhu výstavby fotbalového stadionu a 

informoval přítomné o záměru na pojmenování letního stadionu na Stadion Arnošta „Erno“ 

Košťála.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zapsal:         Dne:  

L. Dvořák, tajemník komise pro sport    01.12.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

 

 

Příští jednání: 23.01.2023 od 15:30 v zasedací místnosti RmP, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  


