
Zápis z jednání 
Komise pro sport RmP 

 
Datum:  12.09.2022  
 
Účast:  Řádní členové: 9 přítomno (M. Kratochvíl a J. Mojžíš dorazili až po projednání 

1. bodu), 
2 nepřítomni 

  Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni (P. Musil dorazil až po projednání 1. bodu) 
4 nepřítomni 

 
 
Na úvod jednání přivítal předseda sportovní komise ostatní členy na posledním zasedání v rámci 
daného volebního období. 
 
 

1. Dotace v rámci dotačního programu Sportovní park Pardubice 

 

Komise pro sport poděkovala oddílům a organizátorům Sportovního parku za tuto akci, ocenila skvělou 

práci organizátorů a vysoký zájem veřejnosti.  

 

Příchozí žádosti byly okomentovány tajemníkem komise. Bylo navrženo rozpočítat mezi jednotlivé 

oprávněné žadatele částku 3.090,- Kč/den, čímž dojde k vyčerpání veškerých prostředků, které byly na 

tyto dotace vyčleněny. 

 

S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla podána 

informace o jeho poměru k projednávané věci. 

 

Hlasování: 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací z vyhlášeného programu na podporu subjektů podílejících 

se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2022 dle tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 
 

 

2. Sportovní dny v enteria areně 

 

Příchozí žádost od společnosti BK Pardubice, a.s. o zařazení níže uvedené akce mezi sportovní dny 

v enteria areně byla krátce okomentována. 

 

Dne 31.08.2022 byla na odbor školství, kultury a sportu doručena žádost od společnosti BK 

Pardubice, a.s. na zařazení basketbalového utkání reprezentačního výběru mužů ČR s Černou Horou 

mezi sportovní dny v enteria areně. Zápas je kvalifikačním utkáním pro nadcházející MS 2023 a 

uskuteční se 11.11.2022. Basketbal v Pardubicích dlouhodobě patří mezi divácky atraktivní sporty, 

má početnou členskou základnu a zápasy reprezentace se tradičně těší vysoké návštěvnosti. Navíc 

bude tento zápas vysílán na stanici České televize a streamován online i do jiných evropských zemí. 

Navržena podpora akce v celém rozsahu, jelikož se jedná o jednodenní událost.  

 



 

Hlasování: 

Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tuto akci do programu sportovních dnů v 

enteria areně pro rok 2022 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, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 

 

pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

3. Výroční zpráva komise pro sport 

 

Výroční zpráva byla členům komise zaslána před jednáním k seznámení. Bez diskuse. 

 

Komise pro sport schvaluje výroční zprávu komise pro sport za rok 2022, která bude předložena RmP 

na jednání 19.09.2022. 

 

• pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

4. Evidenční karty žadatelů pro výkonnostní sport 

 

Závěry dotazníkového šetření byly zaslány členům komise před jednáním k seznámení a 

byly okomentovány zástupcem OŠKS. Proběhla diskuse. Vznesen dotaz předsedy sportovní 

komise na výsledky sportovního odvětví crossminton, který byl okomentován i ostatními 

zástupci komise a zástupci OŠKS. Zadán podnět na ověření poskytnutých dat daného 

sportovního odvětví pro členy subkomise výkonnostního sportu.  

 

 

5. Různé 

• Diskuse k probíhající energetické krizi, apel na zástupce jednotlivých sportovních oddílů pro 

přípravu strategických plánů chodu jejich organizací v nadcházejícím období 

• Vzhledem k probíhající energetické krizi vznesena žádost místopředsedy komise pro sport 

k ostatním členům komise na rychlejší postup vyhodnocení žádostí o dotace z Programu 

podpory sportu v nadcházejícím dotačním období a zkrácení lhůt pro vyplacení těchto dotací  

• Gratulace zástupci SC PAP k výkonům D. Gracíka na juniorském MS v Peru 

• Informace o proběhlé akci MS v karate v Pardubicích, které proběhlo za podpory města v rámci 

sportovních dnů v enteria areně 

• Informování členů sportovní komise o přípravě reklamní spolupráce mezi florbalovým oddílem 

Sokoli Pardubice a Statutárním městem Pardubice 

• Poděkování předsedy a místopředsedy sportovní komise, náměstka pro sport a vedoucího 

oddělení školství, kultury a sportu za odvedenou práci všem členům komise pro sport 

 

 

 



 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    14.09.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

M. Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

Příští jednání, které bude následovat po komunálních volbách, je naplánováno na 10.10.2022 

od 15:30 dle aktuálních možností a požadavků. Forma a místo jednání bude v předstihu 

členům komise sděleno tajemníkem komise. 

 


