Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

22.03.2021

Účast:

Řádní členové: 10 přítomno,
1 nepřítomen
Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni
4 nepřítomni

1. Návrh na poskytnutí dotací na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže
Tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže byla zaslána
členům komise před jednáním, a to společně se zprávou subkomise, která žádosti vyhodnocovala.
Pro dotace na rok 2021 byla u každého aktivního člena vyžadována účast pouze na 1 závodě/akci, proto
u některých subjektů došlo k poměrně výraznému nárůstu aktivních (hlavně atletika).
Subkomise nedoporučila poskytnout dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže níže
uvedeným sportovním klubům z důvodu nesplnění podmínek Pravidel poskytování dotací z Programu
podpory sportu města Pardubic v roce 2021 článek II., písmeno B, odstavec 11 – výše příspěvků na
jednoho člena není min. 500,- Kč:
• Bonn Power Gym z.s. – výše členského příspěvku na jednoho člena je 288,- Kč.
• Tenisový klub Jan Ševeček – výše příspěvků na jednoho člena není min. 500,- Kč. V příloze
žádosti čestné prohlášení, že v roce 2020 klub nevybíral členské příspěvky. Tato skutečnost
koresponduje i s žádostí o dotaci, kde není vyplněný řádek celkem vybrané členské příspěvky.
• TJ Sokol Staré Čívice, z.s. – výše příspěvků na jednoho člena není min. 500,- Kč. Klub v příloze
žádosti proklamuje, že nejsou vybírány členské příspěvky u dětí a mládeže. Tato skutečnost
koresponduje i s žádostí o dotaci, kde nejsou vyplněny příslušné řádky k členským příspěvkům.
Subkomise doporučuje neuznat aktivitu členů níže uvedeným sportovním klubům:
• TJ Pardubičky, z.s. – ZRTV – v návaznosti na rozhodnutí sportovní komise z roku 2020, že pro
prokázání aktivity nebyly uznány žádné soutěže všestrannosti a sportu pro všechny a dále
nebyly uznány soutěže v překážkovém sportu (Gladiator race, Spartan race, Lion race), protože
nesplňují definici oficiální soutěže dle Pravidel PPS 2021 článek III., písmeno B, odstavec 6.
Např. atletické závody nezařazené pod Český atletický svaz nebyly uznány.
Žadatelé, kterým je návrh dotace krácen oproti výpočtu, dle Pravidel PPS 2021 článek II., písmeno D.,
odstavec 4.
• Action kids z.s. – žadatel založen 25.01.2019, proto je navržena dotace ve výši 50 % výpočtu.
• OLYMP východní Čechy, z.s. – žadatel založen 25.04.2019, proto je navržena dotace ve výši 50
% výpočtu.
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany J. Demla, M.
Herudka, J. Horálka a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci.

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže dle tabulky,
která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

2. Sportovní dny v Enteria aréně – 9. ročník mládežnického turnaje JUNIOR SOKOL CUP –
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I
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 9. ročník mládežnického turnaje JUNIOR SOKOL CUP (včetně vloženého
utkání florbalové Livesport Superligy mužů) do programu sportovních dnů pro rok 2021 v Enteria aréně
v režimu vyrovnávací platby. Jedná se o největší florbalový turnaj mládežnických týmů v multifunkční
aréně v rámci celé ČR. Cca 1.200 hráčů (kategorie: přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci) + trenéři
a rodiče. V roce 2019 byla účast 92 týmů z celé ČR. V roce 2020 se turnaj uskutečnil vinou pandemie v
menším rozsahu ve SH Dašická (schválený "Sportovní den" pro 2020 nevyužit). Termín akce: 18. –
19.9.2021. Dle programu se využití Enteria arény předpokládá na dva dny.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit projekt 9. ročník mládežnického turnaje
JUNIOR SOKOL CUP (včetně vloženého utkání florbalové Livesport Superligy mužů) pořádaný spolkem
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 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 dvou sportovních dní.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Různé
•

Sportovní dny v Enteria aréně – Sokolgym 2021 – Sokolské Pardubice – Sokolská župa
Východočeská-Pippichova – žadatel informoval, že akci přesouvá na rok 2022, takže schválený
sportovní den v roce 2021 nevyužije. Komise pro sport vzala informaci na vědomí.

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Dne:
26.03.2021

Zápis ověřil:
Miroslav Herudek, předseda komise
Petr Klimpl, místopředseda komise
Příští jednání: 29.03.2021 od 15:00 dle aktuálních možností prezenčně nebo formou online
telekonference přes MS Teams.

