
Zápis z jednání 
Komise pro sport RmP 

 
Datum:  21.03.2022  
 
Účast:  Řádní členové: 10 přítomno, 

1 nepřítomen 
  Odborníci s hlasem poradním: 2 přítomni 
      5 nepřítomno 
 
 
 

1. Dotace z PPS na rok 2022 – Tradiční a významné sportovní akce 
 

Na základě požadavků a podnětů Komise pro sport, vzešlých z jejího jednání dne 07.03.2021, byl 

zástupci OŠKS ve spolupráci se subkomisí pro TaV akce nastaven nový výpočtový vzorec pro stanovení 

výše poskytnuté dotace v rámci tohoto dotačního titulu. Tabulka s návrhem dotací byla zaslána členům 

komise před jednáním. Předložený návrh výpočtu byl představen zástupci OŠKS a předsedou 

subkomise. Při hodnocení došlo u jedné akce v souladu s ustanovením čl. III. bodu A. odst. 10 Pravidel 

poskytování dotací z PPS pro rok 2022 k redukci výše požadované dotace.  

 

Proběhla diskuze o nepodpořených projektech a byly vysvětleny důvody rozhodnutí neposkytnout 

těmto projektům podporu (nesplnění kritérií daných Pravidly pro poskytování dotací – akce nesplňuje 

podmínku, že má 10 letou tradici a zároveň nebyla vyhodnocena jako významná, případně neobdržela 

minimální počet bodů nutný pro poskytnutí dotace). 

 

Dále proběhla diskuse k představení nové metody výpočtu přidělené dotace. Diskutován způsob 

výpočtu dotací pro tradiční a významné sportovní akce - akce s celostátním/mezinárodním významem 

či přesahem mimo území města Pardubice versus lokální akce zaměřené a sloužící převážně pro občany 

města.  

 

Komise souhlasila se způsobem výpočtu i přiděleným bodovým hodnocením s tím, že navrhla tuto 

dotační kategorii rozdělit na dvě podkategorie v souladu s výše uvedeným návrhem. První kategorie 

bude zahrnovat akce lokálního charakteru s požadovanou výše dotace do 20 tis. Kč. Druhá 

podkategorie bude zahrnovat akce s celostátním či mezinárodním významem s požadovanou výše 

dotace nad 20 tis. Kč.  Na základě těchto nových skutečností Komise pro sport odsouhlasila navýšení 

celkového rozpočtu pro přidělení dotací na akce s požadovanou výší dotace do 20 tis. Kč o částku 50 

tis. Kč z rezervy Programu podpory sportu a dle těchto požadavků byly dotace nově spočítány. Tradiční 

a významné sportovní akce s žádostí nad 20 tis. Kč zůstaly beze změn oproti předloženému návrhu 

schválenému příslušnou subkomisí.  

 

Zároveň komise pro sport doporučuje úpravu Pravidel poskytování dotací z programu podpory sportu 

na rok 2023 v rámci kategorie tradičních a významných sportovních akcí tak, aby i do budoucna byla 

zohledňována tato kritéria (lokální akce x akce s celostátním/mezinárodním významem).  

 



S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla podána 

informace o jejich poměru k projednávané věci. 

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na tradiční a významné akce 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 – Výkonnostní sport 

 

Tabulky (individuální i kolektivní sporty) návrhu rozdělení dotací z PPS na výkonnostní sport byly 

zaslány členům komise před jednáním, a to společně se závěrečnými zprávami subkomisí, které žádosti 

vyhodnocovaly. Členové subkomise okomentovali předložený materiál. 

 

Oproti minulému roku, kdy byla některá sportovní odvětví stále zasažena opatřeními v rámci boje proti 

nemoci COVID-19, již proběhla většina soutěží standartní formou. Při vyhodnocování žádostí a kontrole 

dosažených výsledků bylo zjištěno podstatně méně nedostatků než v minulých letech.   

 

Proběhla diskuse, po které Komise navrhla schválit poskytnutí dotací v dotačním titulu výkonnostní 

sport – individuální a kolektivní sporty dle tabulek, které jsou přílohou č.2 a č.3 tohoto zápisu. 

 

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

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

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na výkonnostní sport – individuální sporty dle tabulky, 

která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

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

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na výkonnostní sport – kolektivní sporty dle tabulky, která 

je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

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

 

 

 

3. Dotace z PPS na rok 2022 – Provoz hřišť otevřených pro veřejnost 

 

Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na provoz otevřených hřišť pro veřejnost byla promítnuta 

členům komise a okomentována předsedou subkomise. Dle Pravidel poskytování dotací z PPS pro rok 

2022 byla hřiště rozdělena do 2 kategorií dle bodového ohodnocení subkomise, kde bodová hranice 

pro I. kategorii byla stanovena na 22 bodů a více, pro II. kategorii pak 21 bodů a méně. Dotace pro 

hřiště zařazená v I. kategorii byla navržena ve výši 110 tis. Kč a v kategorii II. ve výši 70 tis. Kč. Výši 

dotace ovlivňuje také částka požadovaná daným subjektem.  



 

Proběhla diskuze o komunikaci s oddílem SK Jesničánky ohledně zajištění správce, zapůjčení 

sportovních pomůcek a nezbytného hygienického zázemí, kdy oddíl zaslal doplňující informace 

k žádosti. Na základě toho byl dán podnět členy hodnotící subkomise na kontrolu dodržování podmínek 

uvedených v upravené žádosti.   

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na provoz otevřených hřišť pro veřejnost dle tabulky, která 

je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

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

 

 

4. Různé 
 

• Dotace na spolkovou činnost dětí a mládeže – výzva členům příslušené subkomise zpracovat 

vyhodnocení žádostí do stanoveného termínu, aby bylo možno včas vyhodnotit i dotace na 

provoz sportovišť a vše předložit ke schválení na dalším jednání Komise pro sport. 

• Dotace na provoz sportovišť – prezentován Komisi současný stav zpracování a vyhodnocení 

žádostí předsedou subkomise. 

• Vznesen dotaz od člena Komise na nutnost doložení výše členských příspěvků v rámci 

dotačního titulu spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, který byl poté objasněn zástupci 

OŠKS a členy Komise. 

 

 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    23.03.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 04.04.2022 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. 

 


