Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

24.01.2022 online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

Účast:

Řádní členové: 8 přítomno (J. Horálek se připojil až po projednání druhého bodu),
3 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 2 přítomni
5 nepřítomno

1.

Plán práce (harmonogram jednání) v roce 2022

Členové komise byli seznámeni s plánem práce a harmonogramem jednání v roce 2022. K uvedenému
tématu nebyla diskuse a členové komise vzali navržené termíny na vědomí.

2.

Rozpočet Programu podpory sportu pro rok 2022

Návrh rozpočtu byl před jednáním členům komise zaslán, na jednání byl zobrazen a okomentován.
Rozdělení do jednotlivých dotačních kapitol do jisté míry odpovídá roku 2021. Krácení rozpočtu města
se tradičních dotačních titulů nedotklo, snížena bude pouze oblast rezervy, na kterou bude vyčleněno
méně finančních prostředků než v loňském roce. Naopak nárůst zaznamenal dotační program provoz
sportovišť, kde se město snažilo reflektovat skokové navýšení cen energií.

•

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Rozdělení členů komise pro práci v subkomisích zpracovávajících žádosti o dotace
Návrh složení subkomisí na další rok byl členům Komise zaslán před jednáním k seznámení. Během
jednání bylo zobrazeno rozdělení do subkomisí, návrhy byly okomentovány.
Komise pro sport vzala na vědomí složení subkomisí pro rok 2022.

4. Různé
•
•
•

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2021 – představena členům Komise
pro sport nadcházející akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za uplynulý rok.
Avizován příchod individuálních dotací po skončení standartních dotačních kol.
Avizována podpora výstavby workoutového hřiště v městské části Pardubice – Dubina
přesun finančních prostředků z PPS do rozpočtu MO Pardubice 3.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
24.01.2022

Zápis ověřil:
Miroslav Herudek, předseda komise
Petr Klimpl, místopředseda komise

Příští jednání: 21.02.2022 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.

