Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

08.03.2021

Účast:

Řádní členové: 9 přítomno,
2 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 4 přítomni
3 nepřítomni

1. Návrh na poskytnutí dotací na provoz otevřených hřišť pro veřejnost
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na provoz otevřených hřišť pro veřejnost byla zaslána členům
komise před jednáním. Dle Pravidel poskytování dotací z PPS pro rok 2021 byla hřiště rozdělena do 2
kategorií a dotace pro hřiště zařazená v I. kategorii je navržena ve výši 117 tis. Kč a v kategorii II. ve výši
70 tis. Kč. Body nezohledňují výši dotace, pouze zařazení do jednotlivých kategorií. Výši dotace
ovlivňuje také částka požadovaná daným subjektem.
Proběhla diskuze o hřištích u ZŠ J. Ressla a ZŠ Družstevní ohledně zajištění správce a nezbytného
hygienického zázemí. Potvrzeno (zástupcem školy a p. náměstkem), že u obou škol toto zajištěno je.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na provoz otevřených hřišť pro veřejnost dle tabulky, která
je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

2. Návrh na poskytnutí dotací na tradiční a významné sportovní akce
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na tradiční a významné sportovní akce byla zaslána členům
komise před jednáním. Předložený návrh okomentován. Subkomise akce bodově ohodnotila a na
základě získaných bodů byla vzorcem vypočtena výše navržené dotace. Při hodnocení došlo u
některých akcí na základě ustanovení čl. III. bodu A. odst. 11 Pravidel poskytování dotací z PPS pro rok
2021 k redukci výše požadované dotace.
Proběhla diskuze o riziku neuskutečnění některých akcí s ohledem na opatření související s aktuální
epidemiologickou situací. Komise pro sport navrhuje rozhodnutí o podpoře připravených projektů
neodkládat, aby pořadatelé akcí v případě zlepšení situace měli jistotu částečného financování jejich
projektu z dotace poskytnuté městem a akce mohli uspořádat.
Rovněž proběhla diskuze o nepodpořených projektech a byly vysvětleny důvody rozhodnutí
neposkytnout těmto projektům podporu (nesplnění kritérií daných Pravidly pro poskytování dotací –
akce nesplňuje podmínku, že má 10 letou tradici a zároveň nebyla vyhodnocena jako významná,
případně neobdržela minimální počet bodů nutný pro poskytnutí dotace).
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany M. Herudka, E.
Hrdinové a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci.

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na tradiční a významné akce dle tabulky, která je přílohou
č. 2 tohoto zápisu.
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Návrh byl schválen.

3. Různé
•

•

•

•

•

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020 – vyhlášení plánované na
01.03.2021 bylo zrušeno, o náhradním termínu a způsobu provedení se jedná, proběhne
nejdříve v měsíci dubnu.
Dotace na spolkovou činnost dětí a mládeže – výzva členům příslušené subkomise zpracovat
vyhodnocení žádostí, aby bylo možno včas vyhodnotit i dotace na provoz sportovišť a následně
vše předložit ke schválení. Připomenuto pravidlo, že v případě nedostatků v dodaných
podkladech se subjekt nejprve vyzve k nápravě, než bude žádost o dotaci z hodnocení
vyřazena.
Hřiště ve Svítkově – diskuze a informace o budoucím zeleném hřišti ve Svítkově poblíž areálu
Zlaté přilby, plánováno zázemí pro baseball, jedná se o záměr MO VI a Wayne’s World z.s., nyní
se s ohledem na území plán projednává v dalších komisích, další vývoj závisí na výsledcích
těchto jednání.
Informace o aktuálním dění v několika probíhajících projektech – park Na Špici (zahajuje se
investice – vybudování workoutového hřiště), hřiště Jesničánky (připravuje se rekonstrukce
veřejného sportoviště – Raisova ulice), Letní stadion (činí se kroky pro projednání na ZmP dne
11. 3. 2021).
Dotace na výkonnostní sport – zveřejněna výzva na přijímání žádostí o dotace, termín
přijímání žádostí 01.04. – 11.04.2021.

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Dne:
08.03.2021

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

Příští jednání: 22.03.2021 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.

