Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

01.11.2021

Účast:

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

1. Individuální dotace
Předložené žádosti byly členům komise zaslány před jednáním k seznámení. Návrhy na poskytnutí
dotací byly okomentovány.
Český veslařský klub Pardubice, z.s. – předmětem této investiční dotace je pořízení nového skifu pro
žákovské veslování. Investiční dotace bude sloužit k úhradě části celkové sumy na pořízení nové cvičné
lodě pro rozvoj mladých talentů sportovního oddílu. Návrh dotace 40 tis. Kč.
Aleš Novák – žádost na podporu reprezentace fyzické osoby Aleše Nováka na Mistrovství světa fitness
a kulturistiky asociace IFBB ve španělské Santa Susanně. Jedná se o úhradu nákladů spojených
s konáním mezinárodní soutěže jako ubytování, příspěvek na letenku, doprava z letiště, potraviny,
potravinové doplňky a vybavení pro soutěž samotnou, jako je pořízení plavek a barvy imitující opálení
soutěžících. Návrh dotace 0 tis. Kč.
Hlasování:
Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotací a doporučuje radě města schválit poskytnutí
dotací v navrhované výši dle tabulky č. 1.
•

pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Tabulka č. 1 – Žádosti o individuální dotace
Žádosti o individuální dotace z Programu podpory sportu v roce 2021
č.

žadatel

IČO

obsah žádosti

Celkové náklady

žádost

Dotace

1 Český veslařský klub Pardubice, z.s.

15051358 Pořízení cvičného skifu pro žákovské veslování

90 000 Kč

45 000 Kč

40 000 Kč

2 Aleš Novák

fyz. osoba

Mistrovství světa v kulturistice a fitness, Santa
Susanna 2021

26 115 Kč

26 115 Kč

0 Kč

71 115 Kč

40 000 Kč

3
Celkem

1

2. Pravidla poskytování dotací z PPS na rok 2022
Obecná část
Byla aktualizována data pro rok 2022, hlavní změnou v obecné části je potom specifikace investičního
a neinvestičního výdaje, u kterých byly nastaveny finanční limity v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Další drobnější úprava se týká velkých souborů příloh žádostí, které již nebudou moci žadatelé
předkládat na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk), ale za pomocí datové schránky či externího
datového úložiště, a to kvůli riziku přenosu počítačových virů.
Novelizací zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, respektive nabytím účinnosti zákona
č.37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, od 1.6.2021, přibyla v obecné části Pravidel PPS nová
povinnost žadatelů o dotace, kdy od tohoto data musí s žádostí o dotaci dokládat také úplný výpis
z evidence skutečných majitelů (netýká se fyz. osob).
Následující změnou všeobecných podmínek je zakotvení nepsaného pravidla, totiž že veškeré
podstatné změny v realizovaném projektu, na který jsou čerpány dotace, musí žadatel neprodleně
oznámit odboru školství, kultury a sportu.
Poslední změna v obecné části je u kategorie vyúčtování dotací, kde bylo zakomponováno do
neuznatelných nákladů vyúčtování náklady spojené s marketingem, propagací, grafickými pracemi
s výjimkou dotačních titulů tradičních a významných akcí a individuálních dotací, kde se rozpočet
schvaluje a posuzuje společně s žádostí.

Dotace na tradiční a významné akce
Navrhováno zachování podmínek současného dotačního titulu. Jediná změna pak proběhla kvůli
opatřením souvisejícím s bojem proti nemoci COVID-19, kdy na základě zkušenosti z minulého
dotačního řízení byly smazány lhůty podání vyúčtování. Nově budou tyto termíny vyúčtování
stanovené individuálně ve smlouvách o poskytnutí dotace.
V rámci této kategorie bylo navrženo zástupci OŠKS, na základě vnějších podnětů a po vzoru a dobrých
zkušenostech z dotačního programu podpory kultury, vytvoření nové podkategorie „Mikrograntů“. Po
diskusi však členové komise navrhli vyškrtnout tento podtitul z nových Pravidel PPS na rok 2022
z důvodu, že tento podtitul, dle členů komise, nepřinese pro žadatele žádné administrativní úlevy.
Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže
V této kategorii je nově rozšířena část podmínek na čerpání dotací, vyjmenovány další možnosti využití
dotací. Dále byla aktualizována data narození dětí a mládeže tak, aby splnily stanovenou horní věkovou
hranici 23 let.
Změny většího rozsahu pak doznala charakteristika členské základny a člena sportovního oddílu, kde
byly přesněji formulovány podmínky členství a specifikace člena oddílu.
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Dotace na výkonnostní sport
Zde byly zapracovány připomínky a podněty od členů komise pro sport týkající se registrací sportovců.
Nyní jsou tedy podmínky doplněny o nutnost registrace sportovců u příslušného sportovního svazu.
Aktualizovány byly také data týkající se hodnocení sportovní úspěšnosti, kdy v loňských pravidlech bylo
stanoveno kvůli nestandartní sportovní sezóně omezené opatřeními proti nemoci COVID-19, že se
výsledky budou hodnotit z předešlého roku, tedy 2019. V letošním roce se však sport žádných velkých
omezení nedočkal, tudíž pro hodnocení sportovní úspěšnosti se bude vycházet z roku 2021.
Dále u výsledků družstev v kolektivních sportech byly doplněny kritéria umístění v soutěžích, které se
započítávají do hodnocení a mají přímý vliv na výpočet přidělené dotace.
Drobných změn pak dostály tabulky s počty členů sportovních oddílů, kdy byla nově specifikována i
horní hranice. Proběhla aktualizace tabulky 4 skupin preferovaných sportů, a to na základě
vyhodnocení sportů podle LOH 2024 v Paříži a WG. Nově pak byl zařazen také taneční sport na základě
dotazníkového šetření.
Provoz sportovišť
Přidána charakteristika drobné neinvestiční opravy (viz investice/neinvestice) a vypuštěno slovo
dlouhodobé z definice nájemní smlouvy, kvůli nekonkrétnosti pojmu. Místo termínu „dlouhodobé“
bude zakotven individuálně v jednotlivých smlouvách přesně specifikovaný čas. Na podnět subkomise
pak byly upraveny podmínky týkajících se poskytování dotace na provoz a údržbu sportovišť.
Dotace na podporu významných sportovců
Beze změn od Pravidel PPS 2021, pouze v nákupu sportovního vybavení a pomůcek přidána definice
investice/neinvestice.
Dotace na podporu otevřených hřišť pro veřejnost
Zakotvení povinnosti pravidelné údržby hřišť po celý rok, za porušení podmínek bude ve smlouvách
stanovena sankce 35 % z poskytované dotace. Přidána také formulace o přesné specifikaci hřišť
v žádostech, která doteď v Pravidlech PPS nebyla písemně zakotvena. Nově stanovena také podmínka
přidání dodatkové tabulky na viditelném místě u hřiště, kde bude jasně znázorněna otevírací doba a
specifikace hřišť pro veřejnost v daném sportovním areálu.
Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci
Zaveden odkaz na definici investice/neinvestice u pořízení sportovního vybavení. Na podnět člena
sportovní komise byla přepočítána bodová tabulka sportovců, kde byl navýšen počet bodů dle
dosažených sportovních úspěchů.

Hlasování:
Komise pro sport doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytnutí dotací
z Programu podpory sportu na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
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•

pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Pilotní projekt sportování v mateřských školách
Komisi byly před jednáním zaslány podklady s představením a popisem projektu, včetně
vyčíslení nákladů. Proběhla diskuse, žádost o přesun finančních prostředků byl okomentován
členy komise, která se ho rozhodla odložit.
4. Různé
•

Komise byla informována o přístupu a podmínkách sportovního oddílu k poskytování pronájmu
sportoviště pro základní školy.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
05.11.2021

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

Příští jednání: 29.11.2021 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.
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