
 
 
 
Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21, Pardubice 

 

Zápis z jednání 
komise pro sport RmP 

 
 
Datum:  13.03.2023, zasedací místnost Rady města Pardubice  
 
Účast:  Řádní členové: 9 přítomno (p. Vlastníková přítomna až po hlasování 1. bodu jednání) 

2 nepřítomni 
  Odborníci s právem hlasovacím: 6 přítomno 
       0 nepřítomen 
                             Náměstek primátora pro sport J. Rychtecký: přítomen   
       
Na úvod jednání přivítal předseda p. Herudek členy komise a krátce byl představen plán jednání, který 
byl členům komise zaslán předem.  
 
1.Dotace z PPS 2023 – mikrogranty  
Tabulky návrhu rozdělení dotací z PPS na Tradiční a významné akce a TaV akce- mikrogranty, byly 
zaslány členům komise před jednáním.  Členům komise byl panem Filipem představen hodnotící systém 
pro Tradiční a významné akce a mikrogranty. Do mikrograntů byly zařazeny akce s požadovanou výší 
dotace do 20.000 Kč.   
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla, P. Filipa, 
P. Strnada, L. Pařízkové, O. Charváta  podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
Hlasování: Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací z PPS na Tradiční a významné akce – mikrogranty 
dle tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
pro 14, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
 
2. Dotace z PPS – Tradiční a významné akce  
Z důvodu nedostatku finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu PPS na TaV akce bylo členy komise 
navrženo navýšit tuto položku z rezervy PPS o 100 tis. Kč. Výslednou částku potom na základě 
hodnotících kritérií rozdělit jednotlivým žadatelům o dotace.  
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla, P.Filipa, 
P. Strnada, L. Pařízkové, O. Charváta  podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
Hlasování: Komise pro sport schvaluje navýšení rozpočtové položky v rámci PPS určených na podporu 
Tradičních a významných akcí o 100 tis. Kč.   
 
pro 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
Hlasování: Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací z PPS na Tradiční a významné akce dle tabulky, 
která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
pro 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
 
 
 
 



3. Dotace z PPS – Podpora činnosti spolků pracující s handicapovanými sportovci  
Návrh na rozdělení dotací byl okomentován členy subkomise.   

Hlasování: Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací z PPS – Podpora činnosti spolků pracující 
s handicapovanými sportovci dle tabulky, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
pro 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
 
4. Sportovní dny v enteria aréně 2023  
Komisi představeny plánované akce. Bez diskuse. Tabulka akcí zařazených do Sportovních dní v enteria 
aréně 2023 je uvedena níže.  
 
Na zařazení do sportovních dnů v enteria aréně byly navrženy následující akce: 

 
 

Hlasování: Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit výše uvedené akce do 
programu sportovních dnů v enteria aréně pro rok 2023 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, ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 
 
pro 15, proti 0, zdržel se 0      návrh byl schválen  
 
 
5. Výroční zpráva za rok 2022 

Výroční zpráva byla členům komise zaslána před jednáním k seznámení. Bez diskuse. Výroční zpráva je 

přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: Komise pro sport schvaluje výroční zprávu komise pro sport za rok 2022, která bude předložena 

RmP na jednání 22.03.2022.  

 

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0      návrh byl schválen 

 

 

 

 

Subjekt IČO Akce Odhad 
nákladů 
2023 

Termín 
konání 
akce 

Schváleno 
RmP 

Rezervován 
termín u RF 

Nadcházející akce              

T.J. Sokol Pardubice, 
oddíl florbalu 

00527785 JUNIOR SOKOL CUP 
2023 

119 120 Kč 16.09.2023   termín 
rezervován 

ALFAFITNESS 
Pardubice 

88160581 Perníková Kopretina 
2023 

84 730 Kč 21.05.2023   termín 
rezervován 

HBC Pardubice 26516471 Sportovní den 31 030 Kč 11.06.2023   termín 
rezervován 

Celkem     234 880 Kč 
   



6. Různé  

• Byla diskutována otázka problematiky TaV akcí a mikrograntů pro rok 2024, oddělení rozpočtu, 

snížení hranice pro mikrogranty, snížení počtu žádostí – zohlednit a zapracovat do Pravidel PPS 

na rok 2024.  

• Pozvánka na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického kraje.  

• Krasobruslařka Horčičková se stala potřetí v řadě mistryní ČR  

• Tým basketbalistů  kategorie U16– postup do superfinále, které se koná v Lotyšsku  

• Východočeská sportovní: diskuse  

o Kubrycht: výkonnostní sport – informace o vyhodnocování žádostí o dotace z kategorie 

výkonností sport  - individuální sporty – TK Východočeská – nedostatky v žádosti – 

problematická transparentnost výsledků -> nelze dohledat výsledky, chybí tam soupisky 

jednotlivých družstev.  

o Stara: do příštího jednání komise znát stanovisko právního oddělení MMP.  

 

 

 

 

Zapsal:         Dne:  

R. Strejček, tajemník komise pro sport    13.03.2023 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání:  

27.3.2023 od 15:30 v zasedací místnosti Rady města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  

 
 
 
 


