
Zápis z jednání 
Komise pro sport RmP 

 
Datum:  07.03.2022  
 
Účast:  Řádní členové: 9 přítomno, 

2 nepřítomni 
  Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni 
      4 nepřítomni 
 
 
 

1. Dotace z PPS na rok 2022 – 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 představen předsedou subkomise, která akce bodově 

ohodnotila a na základě získaných bodů byla vzorcem vypočtena výše navržené dotace. Při hodnocení 

došlo u jedné akce na základě ustanovení čl. III. bodu A. odst. 10 Pravidel poskytování dotací z PPS pro 

rok 2022 k redukci výše požadované dotace.  

 

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). 

 

Proběhla diskuse k metodě výpočtu přidělené dotace. Diskutován způsob výpočtu dotací tradičních a 

významných sportovních akcí a možnost přehodnocení předložených návrhů.  

 

Po diskusi navrhla Komise pro sport přepočítání navržených dotací podle upraveného vzorce 

zohledňující ve větší míře hodnotící kritéria (namísto nákladů jednotlivých projektů). Z tohoto důvodu 

bylo schválení dotačního titulu tradičních a významných sportovních akcí odloženo na další jednání.  

 

 

 

2. Dotace z PPS na rok 2022 – Podpora významných sportovců 

 

Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na podporu významných sportovců byla zaslána členům komise 

před jednáním. Okomentován předložený návrh předsedou subkomise, která navrhuje podpořit 

vybrané sportovce částkou 20 000 Kč. Proběhla diskuse, po které Komise navrhla schválit poskytnutí 

dotací v dotačním titulu podpora významných sportovců dle tabulky, která je přílohou č.1 tohoto 

zápisu. 

 

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

informace o jejich poměru k projednávané věci. 

 

 



Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na podporu významných sportovců dle tabulky, která je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

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

 

 

 

3. Různé 
 

• 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. 

• Dotace na provoz sportovišť – prezentován Komisi současný stav zpracování a vyhodnocení 

žádostí předsedou subkomise. 

• Vznesen dotaz od člena Komise na strukturu soutěží úpolových sportů a výzva k prověření 

soutěží, protože tyto podklady slouží pro vyhodnocení dotačního titulu spolková a sportovní 

činnosti dětí a mládeže. 

• Vznesen dotaz od člena Komise na informace k dotačnímu titulu hřiště otevřená pro veřejnost 

týkající se žádosti oddílu SK Jesničánky. Dotaz byl okomentován členy Komise a byly poskytnuty 

informace k doplnění. 

 

 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    07.03.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 21.03.2022 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. 

 


