Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

22.02.2021

Účast:

Řádní členové: 9 přítomno,
2 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 5 přítomno
2 nepřítomni

1. Návrh na poskytnutí dotací na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci byla
zaslána členům komise před jednáním. Okomentováno, dotace v podobné výši jako loni. Zvážit, zda
v pravidlech tohoto dotačního titulu pro rok 2022 zapracovat omezení uznatelných nákladů na
nájemné a energie maximální částkou (např. 10.000 Kč) na jednoho sportovce (zvážit, zda uvažovat jen
o aktivních nebo o všech členech spolku), podobně jako u dotačního titulu provoz sportovišť.
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany E. Hrdinové podána
informace o jejím poměru k projednávané věci.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci
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 podporu významných sportovců
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na podporu významných sportovců byla zaslána členům komise
před jednáním. Okomentován předložený návrh. Vzhledem ke snížení rozpočtu tohoto dotačního titulu
na 200 tis. Kč bylo navrženo podpořit menší skupinu sportovců, která splnila následující kritéria:

•

Sportovec má za sebou v posledních 2 letech významné výsledky na světových soutěžích v
kategorii dospělých nebo alespoň v kategorii do 23 let.
• Sportovec má šanci kvalifikovat se v roce 2021 na LOH či Paralympiádu do Tokia nebo alespoň
na vrcholné světové soutěže dospělých ve světově rozšířených sportovních odvětvích.
Diskuze k některým žádostem o dotace:
D. Kubeš – proč nebyl zařazen? – Ještě nemá odpovídající výsledky v kategorii dospělých nebo U23.
J. Petrouš – proč nebyl zařazen? – Na Paralympiádě není vypsána jeho nejsilnější disciplína (disk), tudíž
se nemůže kvalifikovat jako zbývající sportovci klubu Atletika Bez Bariér.
P. Hančová a O. Rolenc – výsledky v neolympijských sportech, ale pravidelně reprezentují ČR na
mezinárodních závodech, ze kterých vozí přední umístění.
Subkomise navrhuje podpořit vybrané sportovce částkou 25.000 Kč
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany E. Hrdinové a 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. 2 tohoto zápisu.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Film o ploché dráze
Členové komise seznámeni s výsledky jednání se zástupci komise pro cestovní ruch (PPCR) a kulturní
komise (PPKU). Na společném jednání komisí proběhla debata, jaké pojistky zahrnout do dotační
smlouvy (např. záruky, že se film skutečně natočí atd.). Sdělena informace, že filmaři již shání i partnery
z komerčního sektoru a harmonogram chtějí dodržet. Dohoda, že na podpoře projektu se budou
podílet všechny 3 komise.
Následně byla komisí navržena částka finanční podpory z rezervy PPS ve výši 220 tis. Kč (z celkových
350 tis. Kč požadovaných). Bylo doporučeno poslat připomínky pro dotační smlouvu ohledně pojistek,
které do ní chtějí členové komise zahrnout.
Komise pro sport doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic převést prostředky ve výši 220.000
Kč z rezervy Programu podpory sportu na samostatnou položku rozpočtu města a následně poskytnout
individuální dotaci na realizaci příprav filmu o ploché dráze „Superstart“ ve výši prostředků na této
položce (součet prostředků z PPS, PPCR a PPKU).
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

4. Sportovní dny v Enteria aréně – Sokolgym 2021 – Sokolské Pardubice – Sokolská župa
Východočeská-Pippichova
Nastaven systém, kdy zájemci o uspořádání akce v Enteria aréně v rámci sportovních dnů hrazených
formou vyrovnávací platby v režimu obecného hospodářského zájmu – veřejná služba spočívající v
provozování multifunkční arény za účelem uspokojování potřeb obyvatel města Pardubic v oblasti
kulturní, sportovní, společenské apod. žádají o zařazení RmP. Žádosti projedná komise pro sport, která
doporučí/nedoporučí zařazení jednotlivých akcí do režimu sportovních dnů. Tento návrh je předložen
RmP ke schválení a následně předán Rozvojovému fondu Pardubice.
Žádost o zařazení projektu Sokolgym2021 – Sokolské Pardubice do programu sportovních dnů pro rok
2021 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby. Jedná se o „mezisletový“ projekt, který pořádá Česká
obec sokolská ve spolupráci s pověřenými sokolskými župami od roku 1996. V roce 2021 se tento
projekt bude realizovat ve čtyřech městech, poprvé by měl být i v Pardubicích. Projekt předpokládá
spolupráci dalších organizací (např. propojení s pardubickými ZUŠ při přípravě kulturní části projektu),
zahrnuje doprovodný program pro širokou veřejnost, propagaci města. Dle programu se využití Enteria
arény předpokládá na jeden den.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit projekt Sokolgym2021 – Sokolské Pardubice
pořádaný spolkem Sokolská župa Východočeská-Pippichova do programu sportovních dnů pro rok 2021

v Enteria aréně 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, a to v rozsahu jednoho sportovního dne.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

5. Různé
•

•

•

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka 2020 – proběhne online formou dne
1.3.2021 od 18 hodin v Hudebním sále radnice za dodržení všech platných
protiepidemiologických opatření.
Letní stadion – vznesen dotaz na důvod změny termínu online semináře k projektu revitalizace
letního stadionu pro komise z 25. 2. na 1.3.2021. Ještě běží lhůta pro podání případných
námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, projekt je tedy zatím v režimu
důvěrné. Případné podklady k semináři budou zaslány až po skončení této lhůty, která končí
26. 2. 2021. V původním termínu proto proběhne seminář pouze pro zastupitele vázané
mlčenlivostí, pro členy komisí až poté (a případně po vypořádání doručených námitek). Dále
k vítěznému návrhu zveřejněném v mediích proběhla diskuze, kritizována časová prodleva
zapříčiněná vedením města a nyní snaha apelovat na zastupitele, aby vítěznou variantu
podpořili.
Vyhlášení dotací na výkonnostní sport – v Pravidlech poskytování dotací z PPS pro rok 2021
zveřejněn záměr vyhlásit tento dotační titul v průběhu roku (nejdříve v březnu). Shoda, že
dotační titul bude vyhlášen, a to se shodným finančním objemem jako v loňském roce.
Komise pro sport navrhuje vyhlásit (zveřejnit) od 1.3.2021 podmínky dotačního titulu na
podporu výkonnostního sportu dle pravidel schválených zastupitelstvem města Pardubic
v prosinci 2020 (usnesení č. Z/1850/2020) s alokací 5,7 mil. Kč.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Návrh byl schválen.

Dne:
26.02.2021

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

Příští jednání: 08.03.2021 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.

