Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

09.08.2021

Účast:

Řádní členové: 3 přítomni,
8 nepřítomno
Odborníci s hlasem poradním: 2 přítomni
5 nepřítomno

Jednání Komise pro sport proběhlo v rámci Sportovního parku Pardubice v areálu parku Na Špici.

1. Taneční sport
Vzhledem k dlouhodobé diskusi na téma rozřazení a sjednocení/nastavení pravidel pro
čerpání dotací u subjektů zabývající se tanečním sportem, byla provedena OŠKS analýza,
která ukázala, že tyto subjekty by měly být podporovány z Programu podpory sportu,
nikoliv kultury, jelikož naplňují podmínky přidělení finanční podpory (dle Pravidel
poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic) pro dané sportovní
kategorie (jsou oficiálními členy příslušného svazu, který je uznáván ČUS, NSA, jsou
olympijským sportem, mají a účastní se pravidelných soutěží). Na toto téma proběhla
diskuse se závěrem, že žadatelé z oblasti tanečního sportu budou nadále žádat a čerpat
dotace pouze z Programu podpory sportu.
2. Harmonogram přípravy nových Pravidel pro poskytování dotací 2022
Komise pro sport se domluvila na sběru podnětů pro úpravu nových Pravidel poskytování
dotací z PPS na rok 2022, kdy může každý člen Komise elektronicky zaslat Odboru školství,
kultury a sportu své návrhy, podněty a připomínky k novým Pravidlům, a to nejpozději do
konce září.
Některými členy Komise byl vznesen požadavek na úpravu – nedefinování podmínek
pravidelné údržby areálů dotovaných z programu „otevřených hřišť pro veřejnost“ a
prověření otevíracích hodin areálů. Dále byl vznesen požadavek na úpravu podmínek u
podkategorie „handicapovaní sportovci“.
3. Novela zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a nové povinnosti žadatelů o
dotace
Členové Komise byli obeznámeni s novelizací zákona o rozpočtových pravidlech, která je
platná od 1.6.2021 a pro žadatele dotace, mimo jiné, znamená nově povinnost k žádosti o
poskytnutí dotace doložit úplný výpis skutečných majitelů. Členové komise si vyžádali
zaslání odkazu na registraci v tomto rejstříku a podrobnější informace o novelizaci
prostřednictvím elektronické komunikace.

4. Různé
Vznesen dotaz na objasnění struktury vedení účetnictví některých žadatelů o dotace –
výběr členských příspěvků v hotovosti, jejich vedení v pokladní knize a účetnictví pro
následnou kontrolu vyúčtování. Tento dotaz byl zodpovězen a objasněn členy Komise.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
09.08.2021

Zápis ověřil:
Miroslav Herudek, předseda komise

Příští jednání je naplánováno na 6.9.2021, forma, místo a čas jednání bude v předstihu
členům komise sdělen tajemníkem komise.

