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Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 
 

 
 
 

Zápis z jednání 
komise pro sport RmP 

 
 
Datum:  15.11.2022, zasedací místnost RmP 
 
Účast:  Řádní členové: 10 přítomno (P.Filip a V.Novohradský po část jednání),  

1 nepřítomen 
  Odborníci s právem hlasovacím: 6 přítomno 
                             Náměstek primátora pro sport J. Rychtecký (po část jednání) 
       
V úvodu jednání předseda komise M. Herudek přivítal všechny členy komise RmP pro sport v novém 
složení ve funkčním období 2022-2026, představil sebe, místopředsedu komise P. Klimpla a zástupce 
OŠKS J. Kroupovou (správce dotačního titulu Program podpory sportu) a L. Dvořáka (dočasného 
tajemníka komise).  

 
1. Obecný statut a jednací řád komisí 

 
L. Dvořák představil všem přítomným Směrnici č. 11/2022 – Obecný statut a jednací řád komisí, dle 
kterého je Komise RmP pro sport poradním a iniciativním orgáne Rady města Pardubic, který plní radou 
uložené úkoly, spolupracuje na střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, 
připomínky a podněty občanů v oblastech samostatné působnosti obce.  
Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti:  
        • sleduje sportovní aktivity na území města, 
        • navrhuje poskytnutí dotací z Programu podpory sportu, 
        • navrhuje Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu, 
        • kontroluje dotované akce při jejich konání, 
        • posuzuje investiční záměry města v oblasti sportu, 
        • podílí se na zajištění vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka.  
 
Tato směrnice vytváří a stanovuje základní rámec a pravidla fungování jednotlivých komisí.  
L. Dvořák upozornil členy komise zejména na ustanovení:  
 

Čl. 2 odst. 5 Směrnice 
„Členové komise a ostatní osoby, které se účastní jednání komise, jsou povinni se všemi informacemi, 
které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet uvážlivě a 
zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů, 
osobnosti apod. Členové komise a ostatní osoby, které se účastní jednání komise, nesmí využívat 
informace, které získali v souvislosti s prací v komisi, k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu třetích 
osob. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s informacemi naloží apod., nesou 
plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě usnesení některého orgánu města, 
odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení.“ 
 

Čl. 3 odst. 3 Směrnice  
„Člen komise je povinen při jednání komise oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem 
k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný 
osobní zájem; v takovém případě není tento člen komise oprávněn hlasovat.“ 
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2.  Časový harmonogram dotačního řízení 2023 

 
J. Kroupová představila časový harmonogram dotačního řízení pro oblast sportu pro rok 2023. Byla 
zdůrazněna nutnost schválení Pravidel poskytování dotací pro 2023 v navrženém termínu na příštím 
jednání komise, aby s ohledem na další procesní postup (projednání a schválení radou a 
zastupitelstvem, vyvěšení podmínek dotačního programu na úřední desce v zákonem stanovené lhůtě) 
nedošlo ke zpoždění zahájení podávání žádostí o dotace a následně jejich vyhodnocování a schvalování, 
uzavírání smluv a vyplácení dotací. 
Po schválení Pravidel bude rovněž nutné prověřit podobu příloh k žádosti o dotaci v jednotlivých 
dotačních kategoriích a případně navrhnout změny tak, aby příslušné formuláře byly v souladu se 
schválenou podobou Pravidel. 
 

 
 

3. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice – představení 
dokumentu + návrh změn 2023  

 
L. Dvořák seznámil přítomné se směrnicí Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města statutárního 
města Pardubice. Kdy hlavním posláním Zásad je vytvoření základního rámce pro podávání a 
projednávání žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu 
statutárního města Pardubic na účel určený v programu pro poskytování dotací nebo na jiný účel určený 
v žádosti a stanovení procesních pravidel pro poskytování dotací a kontrolu jejich využití (formy a 
oblasti dotací, přijímání žádostí, posuzování žádostí, vyúčtování poskytnutých dotací). 
 

Změny pro rok 2023: 

• Zpřesnění oblastí dotační podpory  

Programové dotace   

(tradiční a významné akce, spolková sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostní sport, provoz sportovišť, podpora významných 
sportovců, hřiště pro veřejnost, činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci) 

15. 11. 2022  představení návrhu Pravidel pro poskytování dotací pro rok 2023 

15. - 23. 11. 2022 připomínkování návrhu Pravidel 

28. 11. 2022 schválení znění Pravidel komisí pro sport 

01. 12. 2022 odevzdání zprávy se zněním Pravidel  

07. 12. 2022 projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z PPS 2023 v RmP 

19. 12. 2022  projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z PPS 2023 v ZmP 

20. 12. 2022 - 19. 01. 2023 zveřejnění Podmínek dotačního programu PPS 2023 na úřední desce 

20. 01.  - 13. 02. 2023 podávání žádostí o dotace na rok 2023 

14. - 24. 02. 2023 administrativní zpracování žádostí úřadem, předání podkladů subkomisím 

únor, březen vyhodnocování žádostí komisí pro sport 

03. 04. 2023 schválení návrhu na poskytnutí dotací komisí pro sport 

13. 04. 2023 odevzdání zprávy s návrhem poskytnutí dotací na rok 2023 

19. 04. 2023 projednání a schválení dotací v RmP 

24. 04. 2023 projednání a schválení dotací v ZmP 

květen -  

příprava smluv o poskytnutí dotace a rozesílání k podpisu, uzavírání smluv a vyplácení dotací (dle 
postupu kontroly vyúčtování 2022) 
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• Rozšíření způsobů podávání vyúčtování poskytnutých dotací  

• Schvalování dotací – kompetence RmP a ZmP dle požadované výše dotace  
 
4. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu – seznámení s dokumentem + 

návrh na změny od roku 2023 
 
Členové komise byli s dokumentem seznámeni a byly představeny návrhy na změny ve znění Pravidel na 

rok 2023. Vše bylo okomentováno a diskutováno. 

 

Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 

Navrženo zvýšení limitu účasti na oficiálních soutěžích (nutná podmínka, aby člen mohl být pro účely 

výpočtu dotace považován za aktivního) z dosavadní jedné oficiální soutěže za rok na tři soutěže. 

Proběhla diskuze o úpravě horní věkové hranice mládeže. Ve nynější podobě Pravidel je tato hranice 23 

let, Národní sportovní agentura ji snižuje na 19 let. Zazněl návrh na sjednocení hranice s nastavením 

NSA a protiargument na zachování konzistence v nastavení stávajících Pravidel, tedy zachovat hranici 23 

let. 

Dále proběhla diskuze o minimální výši členského příspěvku a jeho dokládání. Pro snížení 

administrativní náročnosti bylo navrženo nevyžadovat od žadatelů jmenný seznam s uvedením 

konkrétních částek členských příspěvků a při hodnocení žádosti pracovat s průměrnou výší příspěvku na 

jednoho člena, která bude vycházet z celkového objemu zaplacených členských příspěvků a počtu členů 

uvedených v žádosti o dotaci. Byl také vznesen požadavek na lepší specifikaci členského příspěvku (zda 

se jedná jen např. o povinné příspěvky hrazené zastřešujícímu svazu nebo o klubové příspěvky hrazené 

rodiči dětí apod.), případně změnu názvosloví použitého v Pravidlech.  

 

Dotace na výkonnostní sport 

Okomentovány změny v tabulce preferencí jednotlivých sportovních odvětví, která byla aktualizována 

na základě vyhodnocení dotazníkového šetření v období červen – září 2022. Byl vznesen podnět 

k zamyšlení se nad budoucí podobou dotazníku (evidenční karty) a jeho případnými úpravami. 

 

Dotace na provoz sportovišť 

Diskutována problematika možného rizika duplicity dotace na nájemné a současně provoz (údržbu) 

stejného sportoviště a nutnost důslednosti v posuzování, zda žadateli bude při výpočtu dotace přiznána 

částka na nájemné a energie nebo částka provoz a údržbu nebo obojí.  

Proběhla diskuze ohledně maximální možné částky odvozeného z nákladů na nájemné a energie 

přepočtené na 1 aktivního člena a mládeže a jejího případného navýšení s ohledem na rostoucí ceny 

nájmů a energií.  

 

Další navrhované změny a úpravy byly vzaty na vědomí. Členové komise mohou zasílat písemné 

připomínky a návrhy na úpravy ve znění Pravidel do 23. 11. 2022. Tyto budou následně zapracovány a 

na příštím jednání komise bude upravené znění Pravidel předložené ke schválení. 

 

5. Různé 
 

• Nominace na nejúspěšnější sportovce Pardubice za rok 2022 – členové komise byli informováni 

o plánovaném vyhlášení přijímání nominací na nejúspěšnější sportovce. Vyhlášení 
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nejúspěšnějších sportovců se bude konat 25. 1. 2023 v KD Hronovická. Sběr nominací od 

16.11.2022 

• Aplikace Jednání – členové komise byli informováni o používání aplikace Jednání komisí a 

výborů, novým členům byly předány přístupové údaje. Vedle aplikace však bude na základě 

souhlasu všech členů komise využívána i e-mailová komunikace.  

• Osobní dotazníky – členové komise jež neodevzdali osobní dotazníky v průběhu jednání tak 

učiní do konce listopadu předáním na personální oddělení MmP – pí. Vosáhlová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Dne:  

L. Dvořák, tajemník komise pro sport    18.11.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 28.11.2022 od 15:30 v Historickém sále radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  

 


