
 
 
Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21, Pardubice 

 

Zápis z jednání 
komise pro sport RmP 

 
 
Datum:  23.01.2023, Historický sál 
 
Účast:  Řádní členové: 10 přítomno  

1 nepřítomen 
  Odborníci s právem hlasovacím: 5 přítomno 
       1 nepřítomen 
                             Náměstek primátora pro sport J. Rychtecký: přítomen   
       
Na úvod jednání byl krátce představen nový tajemník komise, p. Radek Strejček. 

 
1. Sportovní dny v enteria aréně 2023 
Novým členům komise byl představen systém vyrovnávacích plateb, 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 30.06.2020. Vznesen dotaz na 
vyčíslení nákladů, zda se promítne zdražování energií na níže uvedené akce. Vyčíslení nákladů je 
záležitostí Rozvojového fondu a uvedené ceny jsou Rozvojovým fondem potvrzeny. Na akce konané 
v letních měsících nebudou výdaje na energie vyšší z důvodu absence chlazení.  
 
Na zařazení do sportovních dnů v enteria aréně byly navrženy následující akce: 
 

 
Subjekt 

IČO Akce 
Odhad 

nákladů 2022 
Termín konání 

akce 

Maple Pool Club, z.s.  27040569 Stabedo open 2023  155 400 Kč 04.-10.07.2023 

Český veslařský klub 
Pardubice z.s. 

15051358 
MČR žactva a dorostu ve 
veslařském víceboji  

119 120 Kč 16.12.2023 

BK Pardubice a.s. 27654796 Hrajeme spolu za Pardubice IXI. 146 400 Kč 28.01.2023 

BK Pardubice a.s. 27654796 
Reprezentačního zápasu mužů v 
basketbalu ČR-Francie 

140 000 Kč 22.2.-23.2.2023 

Krasobruslařský klub 
Pardubice 

48160377 

Mistrovství ČR v 
synchronizovaném bruslení pro 
rok 2023 / Přebor České 
Republiky v synchronizovaném 
bruslení 2023 

42 000 Kč 25.02.2023 

Celkem     602 920 Kč  
 

Hlasování:Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tyto akce do programu 
sportovních dnů v enteria aréně pro rok 2023 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 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
 
2. Rozdělení rozpočtu z Programu podpory sportu  



 
Návrh rozpočtu byl před jednáním členům komise zaslán. Rovněž byl před jednáním členům 
komise předsedou komise zaslán upravený návrh rozpočtu s připomínkami. Na jednání byl 
zobrazen a okomentován návrh rozpočtu kombinující původní návrh i některé připomínky 
z upraveného návrhu.  
 

K ROZDĚLENÍ V DOTAČNÍCH KATEGORIÍCH PPS 33 563 200 Kč 
      

č. Kategorie Návrh rozpočtu 2023 

1 Tradiční a významné sportovní akce 1 000 000 Kč 

2 Spolková sportovní činnost dětí a mládeže 6 700 000 Kč 

3 Výkonnostní sport individuální sporty 3 500 000 Kč 

4 Výkonnostní sport kolektivní sporty 2 200 000 Kč 

5 Provoz sportovišť 16 800 000 Kč 

6 Podpora významných sportovců 100 000 Kč 

7 Provoz hřišť otevřených veřejnosti 1 850 000 Kč 

8 Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 700 000 Kč 

9 Rezerva (individuální dotace a přesuny) 713 200 Kč 

  Celkem 33 563 200 Kč 

 
Celková výše rozpočtu odpovídá roku 2022, ke změně došlo v alokaci finančních prostředků do 
jednotlivých dotačních kategorií. S ohledem na důraz na podporu subjektů, které pracují 
s mládeží, byl (s přihlédnutím k očekávanému nárůstu cen energií a nájemného) oproti roku 
2022 ponížen rozpočet dotační kategorie provoz sportovišť ve prospěch výrazného navýšení 
rozpočtu dotační kategorie spolková sportovní činnost dětí a mládeže (náklady na nájemné, 
energie a údržbu sportovišť jsou uznatelné v obou dotačních titulech). Byla snížena alokace 
prostředků na podporu významných sportovců, k mírnému snížení došlo v rozpočtu dotační 
kategorie tradiční a významné akce (nová dotační kategorie tradiční a významné akce – 
mikrogranty je pro potřeby rozdělení rozpočtu součástí této kategorie). Alokace prostředků na 
podporu výkonnostního sportu a podporu činnosti spolků pracujících s handicapovanými 
sportovci zůstala ve výši odpovídající roku 2022. Rovněž zůstává zachována výše alokace 
prostředků na podporu hřišť otevřených pro veřejnost, zde však byl vznesen apel na důkladnou 
kontrolu dodržování povinností provozovatelů hřišť pro veřejnost a případné vyvození 
důsledků v případě neplnění těchto povinností (v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí 
dotace). 
 
Hlasování: 
Komise pro sport bere na vědomí  rozpočet PPS pro rok 2023 a schváluje rozdělení do jednotlivých 
dotačních kategorií dle tabulky (viz výše).,  
 

 

pro 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen 

 

3. Různé  



• Členové komise vzali na vědomí aktuální stav schvalování dotací pro subjekty vyčleněné 

na řádek rozpočtu a smluv o poskytnutí těchto dotací (schvalování těchto dotací bude na 

programu jednání zastupitelstva dne 30.1.2023) 

• Byla oznámena změna březnového termínu jednání ZmP, v důsledku čehož dojde ke 

změně termínu jednání Komise pro sport. Původním termínem jednání komise byl datum 

20.3.2023, po této změně je nový termín stanoven na 13.3.2023. 

• Členové komise byli pozváni na vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců Pardubicka 2022, 

konaného 25. ledna v KD Hronovická.  

• Letní stadion – v lednu probíhá kolaudace.  

• ZŠ Npor. Eliáše – informace ke stavu rekonstrukce sportoviště a financování. 

• Dukla sportovní – informace k aktuálnímu stavu.  

 

Zapsal:         Dne:  

R. Strejček, tajemník komise pro sport    23.1.2023 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 27.2.2023 od 15:30 v Historickém sále radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  

 
 
 


