Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

29.03.2021

Účast:

Řádní členové: 10 přítomno,
1 nepřítomen
Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni
4 nepřítomni

1. Návrh na poskytnutí dotací na provoz sportovišť
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na provoz sportovišť byla zaslána členům komise před jednáním,
a to společně se zprávou subkomise, která žádosti vyhodnocovala. Krátce okomentováno.
Subkomise doporučila uplatnění výjimky dle Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu
města Pardubic v roce 2021 (článek III. Pravidla jednotlivých druhů dotací, bod „D“ Dotace na provoz
sportovišť, odstavec 8) - podmínka minimálního počtu 10 aktivních dětí s trvalým pobytem v
Pardubicích a navrhuje přidělit dotaci na nájemné a energie následujícím 8 žadatelům:
• AIKIDO Pardubice z.s.,
• AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR,
• Boxerský klub SKP Pardubice, z.s.,
• SK Pretorian Pardubice z.s.,
• Spolek BC Pardubice,
• Škola kickboxu - Macaks GYM, spolek,
• Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s.
• WG, z.s.
Zdůvodnění: Jedná se o bojové sporty a motoristické sporty, kde je splnění této podmínky
problematické.
Subkomise navrhuje nepřidělit dotaci na nájemné a energie následujícím 15 žadatelům z důvodu
nesplnění Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021 (článek
III. Pravidla jednotlivých druhů dotací, bod „D“ Dotace na provoz sportovišť, odstavec 8) - podmínka
minimálního počtu 10 aktivních dětí s trvalým pobytem v Pardubicích:
• 4move, z.s.
• Beach Service club z.s.
• Bonn Power Gym z.s.
• Bucks z.s.
• ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub TMS Pardubice
• Dragons Pardubice z. s.
• Jezdecká společnost pod Kunětickou horou, z.s.
• Knights Pardubice z. s.
• Pardubice Stallions, z.s.
• Sportovní klub Dražkovice
• Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s.

• Sportovní klub Popkovice
• Tenisový klub Jan Ševeček
• TJ Pardubičky, z.s.
• TJ Sokol Staré Čívice, z.s.
Zdůvodnění: Nesplnění podmínky minimálního počtu 10 aktivních pardubických dětí.
Subkomise doporučuje pro další období:
• Komplexně řešit problematiku subjektů, které žádají do více programů, aby se určilo, kam
budou žádat, jako příklad uvedeny taneční skupiny, zda se jedná o sport nebo kulturu apod.
Možné řešení by bylo definovat seznam sportů, které budou podporovány z PPS.
• U části dotace na provoz („údržbu“) sportovišť v současné době je oprávněn žádat o dotaci
nájemce, pokud má dlouhodobou smlouvu o pronájmu. Vznikají tím případy, kdy žadatel
současně žádá o dotaci na nájemné i o dotaci na provoz sportovišť (smlouvy neřeší rozsah a
intenzitu údržby). V některých případech může přidělená dotace výrazně převyšovat
vynaložené finanční prostředky žadatele na údržbu sportoviště. Možné řešení uvažovat o
opětovném rozdělení dotačních titulů na nájemné a energie a dotačního titulu na provoz
sportovišť.
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany J. Demla, M.
Herudka, J. Horálka a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na provoz sportovišť dle tabulky, která je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

2. Různé
•

Baseballové hřiště v MO IV – podána informace o územní studii ve Svítkově, na které se podílel
spolek Wayne’s World, jelikož má obsahovat mj. vybudování baseballového hřiště. RmP
projednala informativní zprávu – provozní náklady by měl hradit městský obvod – údržba
zeleně shodně jako v jiných parcích, vybudování má proběhnout ve 2 etapách. Na dalším
jednání možnost prezentace od starosty MO, zástupce Wayne’s World a zástupce odboru
hlavního architekta.

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Dne:
12.04.2021

Zápis ověřil:
Miroslav Herudek, předseda komise
Petr Klimpl, místopředseda komise
Příští jednání: 19.04.2021 od 15:30 dle aktuálních možností prezenčně nebo formou online
telekonference přes MS Teams.

