
Výroční zpráva o činnosti komise za rok 2021 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, odst. 10 předkládá 

Komise pro sport Radě města Pardubice výroční zprávu o činnosti komise v roce 2021.  

 

Název komise:   Komise pro sport Rady města Pardubic 

 

Působnost komise:  
 

Poradní a iniciativní orgán rady na úseku koncepce podpory sportu, správy městských sportovních areálů 

a použití prostředků Programu podpory sportu.    

 

Složení komise:  11 řádných členů, 7 členů s hlasem poradním 

 

Účast na jednáních: 
 

Jednání komise pro sport byla svolávána dle potřeby projednání nutných záležitostí v oblasti sportu. 

Celkem v roce 2021 proběhlo 13 jednání komise (7 jednání prezenčně a 6 jednání formou 

telekonference přes MS Teams). Účast členů komise je uvedena v tabulkách. Jednání se pravidelně 

účastnil pan náměstek Rychtecký. Ve 2 případech bylo využito hlasování per rollam formou emailové 

korespondence. 

Řádní členové komise 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

HERUDEK Miroslav 10 76,9 předseda komise 

KLIMPL Petr 12 92,3 místopředseda komise 

DEML Jan 12 92,3  

DRAJER Matěj 4 30,7  

HORÁLEK Jan 12 92,6  

HRDINOVÁ Eva 9 69,2  

JUCHELKA Petr 12 92,3  

KRATOCHVÍL Martin 7 53,8  

MOJŽÍŠ Jaroslav 8 61,5  

PILAŘ Luboš 12 92,3  

ŽIVNÝ René 11 84,6  
 

Člen komise s hlasem poradním 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

FILIP Petr 9 69,2  

KUBRYCHT Martin 9 69,2  

MUSIL Petr 12 92,3  

PITTER Vladimír 8 61,5  

SALFICKÝ Dušan 3 23,1  

STARA Pavel 5 38,4  

VYSOUDIL Jiří 2 15,3  



Tajemník komise 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

KOPECKÝ Ondřej 6 100 Do 01.05.2021 (6 jednání) 

MENYHÁRT Ondřej 7 100 Od 01.05.2021 (7 jednání) 

 

Hlavní body jednání komise: 
 

• Návrh na přidělení dotací z prostředků Programu podpory sportu pro rok 2021. 

• Spolupráce při zajištění akce „Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2020“. 

• Příprava tematických dotačních programů z PPS. 

• Zpracování Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2022. 

• Další operativní záležitosti týkajících se sportovního prostředí v Pardubicích. 

• Konzultační činnost k projektům předloženým a prezentovaným na jednáních komise. 

 

Žádosti o dotace projednané komisí pro sport: 
 

Dotační titul 
Počet 

žádostí 
Počet 

projektů 
Podpořené 

projekty 

tradiční a významné sportovní akce 36 58 50 

spolková sportovní činnost dětí a mládeže 68 80 78 

výkonnostní sport 53 57 44 

provoz sportovišť 80 80 74 

podpora významných sportovců 15 32 8 

provoz hřišť otevřených veřejnosti 21 21 19 

činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 4 4 4 

Individuální dotace 17 17 15 

Celkem 260 349 289 

 

Sumarizace prostředků města do oblasti sportu z Programu podpory sportu v roce 2021: 

Skutečné čerpání k 31.12.2021 

Program podpory sportu – poskytnuté dotace 34.569.500 Kč 

Dotace na řádcích rozpočtu pod PPS – poskytnuté dotace 
BK, FK, fotbalová akademie, Pardubická sportovní organizace – olympiáda dětí a 
mládeže, Univerzitní sportovní klub 

16.089.900 Kč 

Dotace na řádcích rozpočtu – poskytnuté dotace 
vazba na akciové podíly města v městských společnostech 

25.450.000 Kč 

Běžné výdaje vyčleněné z PPS  
Pardubice na bruslích, vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka, Síň slávy 
pardubického sportu 

137.691,50 Kč 

Tematické dotační programy z PPS  
dotace za spolupořádání Sportovního parku Pardubice 

599.946 Kč 

Přesun z PPS na OMI (rekonstrukce hřiště Jesničánky, oprava překážek ve 
skate parku, revitalizace trávníku MAS 

1.125.000 Kč 



Vývoj prostředků Programu podpory sportu pro další subjekty (prostředky na dotace) – bez dotací na 

samostatných řádcích rozpočtu v průběhu roku 2021 

Stav PPS k 01.01.2021 35.439.700 Kč zůstatek  

Změny rozpočtu 255.000 Kč 35.694.700 Kč 

Dotace na tradiční a významné sportovní akce - 1.099.000 Kč 34.595.700 Kč 

Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže  - 5.362.200 Kč 29.233.500 Kč 

Dotace na výkonnostní sport - 5.690.700 Kč 23.542.800 Kč 

Dotace na provoz sportovišť - 17.136.700 Kč 6.406.100 Kč 

Dotace na podporu významných sportovců - 200.000 Kč 6.206.100 Kč 

Dotace na provoz hřišť otevřených veřejnosti  - 1.845.900 Kč 4.360.200 Kč 

Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými 
sportovci 

- 700.000 Kč 3.660.200 Kč 

Individuální dotace - 3.443.000 Kč 217.200 Kč 

Vratky dotací 268.705 Kč 485.905 Kč 

 

 

Nařízení k zamezení šíření onemocnění SARS CoV-2 – vazba na poskytnuté dotace a čerpání rozpočtu 
 

V důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2 byla v roce 2021 opět ovlivněna možnost provozovat sportovní činnost a 

pořádat sportovní akce. Z těchto důvodu se některé plánované akce neuskutečnily, takže nedošlo 

k čerpání dotací v plánované výši a příjemci dotací prostředky vrátili na účet města. Zároveň odbor 

školství, kultury a sportu nemohl uspořádat tradiční akci Pardubice na bruslích a značného omezení se 

rovněž dostalo akci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020. Z těchto důvodů došlo 

k následujícím změnám v plánovaném čerpání dotací a běžných výdajů. 

 

Zhodnocení práce komise 

Komise v roce 2021 naplnila v plné míře svoji působnost, tj. činnost na úseku koncepce podpory sportu, 

správy městských sportovních areálů a použití prostředků jednotlivých programů podpor ve sportovní 

oblasti v roce 2021.  

 

Pozn.: Jména jsou uváděna bez titulů.  

Výroční zprávu schválila komise pro sport na jednání dne 21.02.2022 a Rada města Pardubic dne 14.03.2022 

usn.č. R/7428/2022. 

Přesun z PPS na film o ploché dráze 220.000 Kč 

Celkem 78.192.038 Kč 


