Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

25.01.2021

Účast:

Řádní členové: 9 přítomno,
2 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 5 přítomno
2 nepřítomni

1. Prezentace – film o ploché dráze
Pozván host (režisér), který připravuje film o ploché dráze – pracovní název zatím Superstart. Film se
má věnovat tématu ploché dráhy a měl by se natáčet v Pardubicích a Pardubickém kraji. Nemá se
jednat o dokument, ale o hraný film, který by měl být i v kinech. Do léta 2021 chtějí mít připravenou 2.
verzi scénáře, která je nezbytná, aby mohli žádat o spolufinancování z dalších zdrojů. Natáčení by mělo
začít v druhé polovině roku 2021. Již žádají státní fond kinematografie o spolupráci a částečné
financování. Mají příslib, že by film měl být zařazen do programu MFF v Karlových Varech. Snaha
navázat spolupráci (koprodukce) s Českou televizí a Discovery Channel (vlastní vysílací práva na
plochou dráhu a je i světovým partnerem plochodrážního sportu). Celkové náklady na tvorbu filmu
jsou plánovány ve výši 28 mil. Kč.
Žadatelem o dotaci by v současné době měla být společnost Safranada a žádají o 350 tis. Kč. Dále by
chtěli získat podporu od města a kraje ve výši 5 % rozpočtu. Nepožadují ve formě dotace, ale např. ve
slevách na nájmy natáčecích lokací apod.
Požadavek, aby se komise pro sport s projektem seznámila a vydala stanovisko, zda podpora takového
projektu má její podporu. Bude předloženo i do komise pro cestovní ruch a kulturní komise.
Komise pro sport se s projektem „Superstart“ seznámila a souhlasí s podporou. Výše finanční podpory
z Programu podpory sportu bude navržena na některém z dalších jednání komise, a to i na základě
jednání se zástupci komise pro cestovní ruch a kulturní komise.

2.

Výroční zpráva komise pro sport za rok 2020

Výroční zpráva byla členům komise zaslána před jednáním k seznámení. Bez diskuze. Výroční zpráva je
přílohou č. 1 zápisu.
Komise pro sport schvaluje výroční zprávu komise pro sport za rok 2020, která bude předložena RmP
na jednání 08.02.2021.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

3.

Návrh byl schválen.

Plán práce (harmonogram jednání) v roce 2021

Navržené termíny byly promítnuty, k uvedenému nebyla diskuse a členové komise vzali navržené
termíny na vědomí.

4. Rozdělení členů komise pro práci v subkomisích zpracovávajících žádosti o dotace
Zobrazeno rozdělení do subkomisí, navrženo jejich doplnění a úprava. Rozdělení do jednotlivých
subkomisí je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2.
Komise pro sport vzala na vědomí složení subkomisí pro rok 2021.

5.

Rozpočet Programu podpory sportu pro rok 2021

Návrh rozpočtu byl před jednáním členům komise zaslán, na jednání byl zobrazen a okomentován.
Rozdělení do jednotlivých dotačních kapitol odpovídá roku 2020.

6. Sportovní dny v Enteria aréně
Nastaven systém, kdy zájemci o uspořádání akce v Enteria aréně v rámci sportovních dnů hrazených
formou vyrovnávací platby v režimu obecného hospodářského zájmu – veřejná služba spočívající v
provozování multifunkční arény za účelem uspokojování potřeb obyvatel města Pardubic v oblasti
kulturní, sportovní, společenské apod. žádají o zařazení RmP. Žádosti projedná komise pro sport, která
doporučí/nedoporučí zařazení jednotlivých akcí do režimu sportovních dnů. Tento návrh je předložen
RmP ke schválení a následně předán Rozvojovému fondu Pardubice.
Náklady hradí Odbor rozvoje a strategie, pouze v případě, že náklady na sportovní dny v roce 2021
převýší rozpočtovanou částku na tento účel, tak bude dofinancováno z rezervy PPS.
Subjekty, jejichž žádost bude kladně vyřízena a zařazena do sportovních dnů v aréně, tak nemohou
obdržet dotaci na Tradiční a významné akce – nelze ze 2 zdrojů podporovat 1 akci.
Žádost o zařazení mezinárodního billiardového turnaje Pardubice open pořádaného spolkem Maple
Pool Club, z.s. do programu sportovních dnů pro rok 2021 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby,
a to v rozsahu podpory sportovních (hracích) dní, nikoli dnů potřebných na přípravu a úklid turnaje.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit mezinárodní billiardový turnaj Pardubice
open pořádaný spolkem Maple Pool Club, z.s. do programu sportovních dnů pro rok 2021 v Enteria
aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně
hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond
Pardubice a.s. dne 29.12.2017.
•

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

7. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020
Nominace byly ukončeny, navrhovaných sportovců (výsledků) bylo méně než v minulých letech, ale ne
výrazně. Výběrová komise má nominace vyhodnoceny a navrhuje úspěchy ocenit. Je nutné rozhodnout
o formě vyhlášení. Spolupracující agentura navrhuje vyhlášení uspořádat online (možnost pro
představu 25.01.2021 shlédnout přenos z České Lípy). Dále je možnost ocenit sportovce pouze
tiskovou zprávou a článkem v tištěných médiích. Jako třetí možnost lze některé kategorie ocenit na
magistrátu, aby byla dodržena vládní nařízení a jinak výsledky prezentovat v médiích. Rozhodnutí o
formě vyhlášení padne po přenosu z České Lípy.

8. Různé
•

•

•

•

Letní stadion – rada města vybrala nejlevnější nabídku na zhotovitele na základě doporučení
výběrové komise. Finální schválení investičního záměru musí dle dohod schválit zastupitelstvo.
Vysoutěžené náklady jsou nižší, než byly předpokládané veřejnou zakázkou. V současné době
se řeší možnost žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury.
3. ledová plocha – Rozvojový fond Pardubice a.s. má do konce ledna předložit plánované
investiční záměry. Případná dotace na tento projekt od Národní sportovní agentury by měla
být z jiného dotačního programu než Letní stadion.
Objekt bývalého „Bobra“ – jedna z lokalit k prověření umístění psího útulku. V objektu záměr
Aikido Pardubice – stále nepřesvědčili, že jsou schopni investovat do realizace projektu. Objevil
se i další zájemce o objekt. Stále není o využití objektu rozhodnuto.
Ledová plocha na závodišti – nefunguje registrační systém – z důvodu, že na sportoviště
nemůže veřejnost. V prosinci 2020 problém, že tam sportovali krasobruslaři z HK a Chrudimi
na úkor pardubických sportovců – již vyřešeno. Prioritu mají HC Dynamo Pardubice,
Krasobruslařský klub Pardubice a až následně sportovci z jiných měst.

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Dne:
29.01.2021

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

Příští jednání: 22.02.2021 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.

