
Příloha č. 4 zápisu Komise pro sport RmP ze dne 13.3.2023 
 

Výroční zpráva o činnosti Komise pro sport za rok 2022 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, odst. 11 předkládá 
Komise pro sport Radě města Pardubice výroční zprávu o činnosti komise v roce 2022 (listopad – 
prosinec 2022). Za období leden – září 2022 byla výroční zpráva komise schválena Komisí pro sport na 
jednání dne 12.09.2022 a Radou města Pardubic dne 19.09.2022 (usn.č. R/8634/2022). Výroční zpráva 
komise tak byla schválena v souladu s výše uvedeným ustanovením Obecného statutu bezprostředně 
před skončením volebního období zastupitelstva.  
 
 

Název komise:   Komise pro sport Rady města Pardubic 

 

Působnost komise:  
 

Poradní a iniciativní orgán rady na úseku koncepce podpory sportu, správy městských sportovních areálů 

a použití prostředků Programu podpory sportu.    

 

Složení komise:  11 řádných členů, 6 odborníků s právem hlasovacím 

 

Účast na jednáních: 
 

Jednání komise pro sport byla svolávána dle potřeby projednání nutných záležitostí v oblasti sportu. 

Celkem ve sledovaném období proběhly 2 jednání komise. Účast členů komise je uvedena v tabulkách. 

Jednání se účastnil náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký. V 1 případě bylo využito hlasování 

formou per rollam prostřednictvím emailu. 

Řádní členové komise 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

HERUDEK Miroslav 2 100 předseda komise 

KLIMPL Petr 1 50 místopředseda komise 

DEML Jan 2 100  

DOLEŽAL Jiří 1 50  

CHARVÁT Ondřej 2 100  

NEVEČEŘAL Pavel 2 100  

NOVOHRADSKÝ 
Vítězslav 

1 50  

PAŘÍZKOVÁ Lenka 2 100  

PILAŘ Luboš 2 100  

STRNAD Pavel 2 100  

VLASTNÍKOVÁ Věra 2 100  
 

Odborník s právem hlasovacím  

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

ČONKA Ivan 2 100  

FILIP Petr 2 100  

KUBRYCHT Martin 2 100  

PITTER Vladimír 1 50  



STARA Pavel 2 100  

VYSOUDIL Jiří 2 100  

Tajemník komise 

Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 

DVOŘÁK Lukáš 2 100  

 

Hlavní body jednání komise: 
 

• Zpracování Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2023. 

• Časový harmonogram dotačního řízení 2023. 

• Spolupráce při zajištění akce „Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2022“. 

• Další operativní záležitosti týkajících se sportovního prostředí v Pardubicích. 

• Konzultační činnost k projektům předloženým a prezentovaným na jednáních komise. 

 

Zhodnocení práce komise 

Komise za sledované období roku 2022 naplnila v plné míře svoji působnost, tj. činnost na úseku 

koncepce podpory sportu, správy městských sportovních areálů a využití prostředků jednotlivých 

programů podpor ve sportovní oblasti.  

 

Pozn.: Jména jsou uváděna bez titulů.  

Výroční zprávu schválila komise pro sport na jednání dne 13.03.2023. 


