Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

19.04.2021

Účast:

Řádní členové: 10 přítomno,
1 nepřítomen
Odborníci s hlasem poradním: 5 přítomno
2 nepřítomni

1. Návrh na poskytnutí dotací na výkonnostní sport
Tabulky (individuální i kolektivní sporty) návrhu rozdělení dotací z PPS na výkonnostní sport byly
zaslány členům komise před jednáním, a to společně se závěrečnými zprávami subkomisí, které žádosti
vyhodnocovaly. Členové subkomise okomentovali předložený materiál.
Nutná koordinace obou subkomisí pro výkonnostní sport, jelikož obě kategorie jsou v Pravidlech
provázané.
Vzhledem k řadě omezení souvisejících s epidemickou situací v roce 2020 byly v individuálních
sportech v souladu s Pravidly poskytování dotací z PPS pro rok 2021 hodnoceny výsledky z roku 2019,
což se ukázalo jako správné rozhodnutí. Většina mistrovských soutěží v roce 2020 sice byla
uskutečněna, covidová situace však významně ovlivnila účast na těchto soutěžích. V kolektivních
sportech byla hodnocena aktuální úspěšnost (v minulém roce byla naprostá většina soutěží ukončena
předčasně, což zapříčinilo, že soutěže se z větší části staly nepostupové/nesestupové, proto bylo
možno hodnotit aktuální úspěšnost žadatelů).
V obou kategoriích požádalo o dotaci na rok 2021 méně subjektů než na rok 2020. Veškeré finanční
prostředky vyčleněné pro tento dotační titul byly rozděleny.
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany M. Herudka, J.
Horálka a P. Klimpla podána informace o jejich poměru k projednávané věci.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na výkonnostní sport – individuální sporty dle tabulky,
která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na výkonnostní sport – kolektivní sporty dle tabulky, která
je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

2. Prezentace záměru vybudování baseballového hřiště v MO VI
Starosta MO VI odprezentoval již dříve schválený záměr vybudovat baseballové hřiště ve Svítkově, za
účelem seznámení nových členů komise s tímto záměrem (záměr byl představen komisi v listopadu
2016). Baseballový klub působí v nevyhovujících podmínkách (hřiště je malé pro zápasy), v Pardubicích
odpovídající baseballové hřiště není, což bylo důvodem pro záměr vybudovat hřiště ve Svítkově s širším
využitím než jen pro baseball, zájem projevily i další kluby.
Zbudování hřiště bude probíhat v režii městského obvodu (finanční prostředky jsou připraveny), akce
probíhá v koordinaci s odborem hlavního architekta, byla zajištěna územní studie, která byla
představena.
Plocha je určená pro širší veřejnost, mělo by na ní být minimum staveb, jedná se o plochy určené pro
veřejnost.
Dotaz, zda lze plochy oplotit. – Ne, povoleny jsou pouze záchytné sítě pro místa odpalu.
Proběhla diskuze k prezentaci, komise pro sport neměla žádné připomínky k prezentovanému.

3. Různé
•
•

•

Vyhlášení nejlepších sportovců – proběhne online podle scénáře připraveného na původní
termín, vyhlášení se uskuteční 13.05.2021.
Změna tajemníka komise – od 01.05.2021 nebude tajemníkem komise pro sport již O.
Kopecký, který poděkoval za spolupráci a oznámil, že na další komisi pro sport bude představen
nový tajemník komise.
Individuální dotace – přijaté žádosti o individuální dotace budou projednány na příštím
jednání komise pro sport.

Zapsal:
O. Kopecký, tajemník komise pro sport

Dne:
26.04.2021

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

Příští jednání: 10.05.2021 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.

