Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

06.12.2021

Účast:

Řádní členové: 10 přítomno (J. Deml a J. Horálek se dostavili v průběhu jednání – po
projednání bodu č.1, 1 člen byl na jednání připojen
online)
1 nepřítomen
Odborníci s hlasem poradním: 5 přítomno (2 členové byli na jednání připojeni
online)
2 nepřítomni

1. Individuální dotace
Předložená žádost byla členům komise zaslána před jednáním k seznámení. Návrh na poskytnutí
dotace byl okomentován.
AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR – Pořízení nové LED obrazovky do areálu
plochodrážního stadionu ve Svítkově. Současná informační tabule byla uvedena do provozu v roce
1987 a je velice složité ji nadále udržovat v provozuschopném stavu, jelikož už se některé náhradní díly
nevyrábí. Informace jsou proto špatně čitelné a vzhledem k akcím mezinárodního formátu, které na
tomto stadionu probíhají, je zapotřebí pořízení nové tabule, která udrží konkurenceschopnost a prestiž
pořádaných závodů na evropské úrovni. Návrh dotace 2 mil. Kč.
Tabulka č. 1 – Žádosti o individuální dotaci
Žádosti o individuální dotace z Programu podpory sportu v roce 2021
č.

žadatel

IČO

1 AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR

obsah žádosti

42939097 Výměna světelné tabule

Celkové náklady

žádost

Dotace

2 300 000 Kč

2 005 759 Kč

2 000 000 Kč

2 005 759 Kč

2 000 000 Kč

2
3
Celkem

Komise pro sport doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic schválit individuální investiční
dotaci subjektu AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ: 42939097, ve výši 2 mil. Kč na
pořízení a výměnu světelné tabule v areálu ve Svítkově.
•

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1

Návrh byl schválen.

2. Sportovní dny v Enteria aréně
Členové Komise obdrželi žádosti o zařazení akcí mezi sportovní dny pořádané v Enteria aréně pro rok
2022 před jednáním k seznámení. K přijatým žádostem proběhla diskuse.
Krasobruslařský klub Pardubice – pořádání Mistrovství ČR a Přeboru ČR v synchronizovaném
bruslení s účastí 25 – 30 týmů z celé ČR.
BK Pardubice, a.s. – Hrajeme spolu za Pardubice, basketbalový zápas s koncertem KfP
Karate Lions, z.s. – pořádání Mistrovství světa v Shotokan Karate WSF (organizace Shotokan) s účastí
sportovců z celého světa.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tyto akce do programu sportovních dnů v
Enteria aréně 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: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Schválení Komise pro výběr nejúspěšnějších sportovců Pardubic 2021
Členové Komise pro sport byli informováni o složení Komise pro výběr nejúspěšnějších
sportovců Pardubic z minulého roku. Složení bylo okomentováno, navržena stejná Komise i
pro nadcházející rok. Sportovní Komise byla rovněž informována o harmonogramu akce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubic za rok 2021.
Komise pro sport souhlasí se složením Komise pro výběr nejúspěšnějších sportovců Pardubic za rok
2021: P. Klimpl, M. Herudek, J. Rychtecký, R. Živný, M. Kubrycht a P. Majer.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

4. Různé
•

Pravidla pro poskytování dotací z PPS 2022 – na žádost členů Komise pro sport a nám. pro sport
byla upravena formulace některých částí nových Pravidel pro poskytování dotací z PPS na rok
2022. Komise byla informována o úpravě formulací. Od člena Komise vzešel nový podnět na
úpravu Pravidel v dotačním titulu Dotace na provoz sportovišť, části nájemné a energie. Kvůli
časovému hledisku a vzhledem k blížícímu se jednání Rady a Zastupitelstva města Pardubice
bude o přesné podobě nových formulací hlasováno členy komise per rollam dne 07.12.2021
(viz samostatný zápis z tohoto hlasování).

•

Komise byla informována o návrhu a struktuře rozpočtu města Pardubice na rok 2022.

•

Podán návrh od člena Komise na možnost poskytnutí zpětné vazby některých oddílů čerpajících
dotace od města při jednání Komise pro sport v nadcházejícím roku. Návrh byl okomentován
a na základě zkušeností z minulých let a z časových důvodů bylo této žádosti nevyhověno.

•

Na konec jednání Komise pro sport bylo předsedou a místopředsedou Komise poděkováno za
celoroční práci všem členům Komise.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
10.12.2021

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

Příští jednání: 24.1.2021 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.

