Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

07.06.2021

Účast:

Řádní členové: 6 přítomno (1 člen prostřednictvím telefonu)
5 nepřítomno
Odborníci s hlasem poradním: 4 přítomni
3 nepřítomni

Na úvod jednání místopředseda komise P. Klimpl, v souladu s. čl. 3 odst. 4 Směrnice č. 2/2021
Obecný statut a jednací řád komisí, navrhl účast na jednání člena komise pana J. Mojžíše
prostřednictvím telefonu a hlasování tohoto člena formou per rollam.
Hlasování:
Komise pro sport schvaluje účast na jednání člena komise pana J. Mojžíše prostřednictvím telefonu a
hlasování tohoto člena formou per rollam.
•

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Dále byly stanoveny body jednání v tomto pořadí:
1. Koncepce vývoje mládeže HC Dynamo Pardubice
2. Individuální dotace
3. Podmínky dotačního programu Sportovní park Pardubice 2021
4. Různé

1. Koncepce vývoje mládeže HC Dynamo Pardubice
V první části byla Dušanem Salfickým představena Komisi pro sport Koncepce vývoje mládeže HC
Dynamo Pardubice. Dušan Salfický seznámil členy komise s informacemi týkající se vývoje mládeže a
její postupné začleňování do struktury A-týmu HC Dynamo Pardubice.
Hlasování:
Komise pro sport bere na vědomí zpracovanou Koncepci vývoje mládeže HC Dynamo Pardubice, která
je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
•

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

2. Individuální dotace
Předložené žádosti byly členům komise zaslány před jednáním k seznámení. Návrhy na poskytnutí
dotací byly okomentovány.
CK Pardubice, spolek – předmětem dotace je cyklistický závod Pardubické kritérium, které volně
navazuje na již tradiční událost – Křivkův memoriál. Dotace bude sloužit k úhradě nákladů na dopravní
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značení, zábrany před vstupem veřejnosti do trati a mzdové náklady pořadatelské služby. Návrh dotace
63 tis. Kč.
Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. – žádost na podporu českého handicapovaného reprezentanta
Jaroslava Petrouše. Jedná se o úhradu nákladů spojených s konáním mezinárodních soutěží jako
cestovné, ubytování, startovné ale zároveň pronájem sportovních prostor, nákup sportovního
vybavení a náklady za trenéra/asistenta. Návrh dotace 15 tis. Kč.
Lezecký Tým, z.s. - Předmětem dotace je pořízení boulderingové stěny a vytvoření kvalitního
tréninkového zázemí pro rychle se rozvíjející skupinu dětí a mládeže ve věku 8 - 18 let. Zároveň bude
vybavení používáno v rámci kroužků a školních akcí. Boulderingová stěna se bude nacházet v nově
vznikajícím prostoru bývalého výměníku na adrese Ohrazenická 323 v Polabinách. Dosud tento spolek
provozoval činnost výhradně v budově Sokolovny, avšak kvůli jejímu vytížení a nárůstu zájmu
o horolezectví/parkour u dětí a mládeže byly nuceni pro svoje aktivity najít jiné prostory. Návrh dotace
200 tis. Kč v režimu podpory de minimis.
Hlasování:
Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotací a doporučuje radě a zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v navrhované výši dle tabulky č. 1.
•

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Tabulka č. 1 – Žádosti o individuální dotace

3. Podmínky pro poskytnutí dotace v dotačním programu Sportovní park Pardubice 2021
Obeznámení sportovní komise s novými podmínkami pro poskytování dotací v rámci programu
Sportovní park Pardubice 2021. Tyto podmínky zůstávají ve značné míře stejné jako minulý rok.
K úpravám došlo hlavně ve způsobu podání žádosti, které pro letošní rok bude pouze elektronickou
formou. Byl navýšen rozpočet dotačního programu na rovných 600.000,- Kč. Vzrostla také částka
maximální dotace v jednotlivém případě, která činí 35.000 Kč. Jako termín konání akce byl zvolen týden
od 7. do 15. srpna 2021, kdy lhůta pro podání žádostí poběží od 16. srpna až do konce měsíce. Lhůta
pro rozhodnutí o žádosti pak byla stanovena na říjen 2021.
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Hlasování:
Komise pro sport doporučuje radě města schválit Podmínky pro poskytnutí dotace v dotačním
programu Sportovní park Pardubice 2021 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
•

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

4. Různé
•
•
•

Sběr podnětů na vylepšení elektronických žádostí - předneseny připomínky k elektronickým
žádostem o dotace. Návrh na svolání pracovní skupiny a zefektivnění elektronických žádostí.
Projednání a informace o nové kategorii poskytování dotací tzv. Mikrogranty – Komise byla
obeznámena s možným vytvořením této kategorie.
Individuální dotace - avizovány další žádosti o individuální dotace, které budou projednány na
jednání příslušné subkomise (v předstihu bude domluveno jednání) a poté na dalším jednání
komise pro sport, které je naplánované na 6. září 2021.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
07.06.2021

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

Příští jednání: 6.9.2021 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.
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