
Zápis z jednání 
Komise pro sport RmP 

 
Datum:  21.02.2022 online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 
 
Účast:  Řádní členové: 11 přítomno (J. Horálek, P. Juchelka, M. Kratochvíl a J. Mojžíš se 

připojili až po projednání prvního bodu), 
0 nepřítomno 

  Odborníci s hlasem poradním: 4 přítomni 
      3 nepřítomni 
 
 
 
 

1. Výroční zpráva Komise pro sport za rok 2021 
 

Výroční zpráva byla členům Komise zaslána před jednáním k seznámení. Bez diskuze. 

 

Komise pro sport schvaluje výroční zprávu komise pro sport za rok 2021, která bude předložena RmP 

na jednání 14.03.2022. 

 

• pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

2. Přesun finančních prostředků na městský obvod III – Dubina 
 

Předložena žádost na přesun finančních prostředků pro vybudování workoutového hřiště v městském 

obvodu Pardubice III – Dubina. Jedná se o podobný projekt jako v parku Na Špici, který statutární město 

Pardubice rovněž spolufinancovalo s příslušným městským obvodem. Celková výše nákladů projektu 

je 683.825,- Kč, kdy z Programu podpory sportu je požadovaná výše přesunu finančních prostředků na 

vybudování hřiště 342.000,- Kč.  

 

Hlasování: 

Komise pro sport doporučuje přesun finančních prostředků ve výši 342.000,- Kč z Programu podpory 

sportu (odbor školství, kultury a sportu) do rozpočtu městského obvodu Pardubice III – Dubina. 

 

 

• pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

 

 

3. Dotace na podporu subjektů pracujících s handicapovanými sportovci  
 
Tento bod byl na jednání Komise zařazen dodatečně - v průběhu jednání, kdy na žádost předsedkyně 

subkomise byla promítnuta tabulka návrhu rozdělení dotací z PPS na činnost spolků pracujících s 

handicapovanými sportovci. Rozdělení přidělených dotací bylo okomentováno. Vzešel nový podnět na 



zapracování do Pravidel pro rok 2023 - zastropování částky na nájemné a energie maximální částkou 

(např. 10.000 Kč) na jednoho sportovce, podobně jako u dotačního titulu provoz sportovišť.  

 

S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany E. Hrdinové podána 

informace o jejím poměru k projednávané věci. 

 

Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 
dle tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 
 
• pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen. 

  

 
4. Různé 
 

• Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2021 – zástupci OŠKS byli pochváleni 

za organizaci a průběh akce  

• Člen Komise pro sport Matěj Drajer informoval o organizaci akce Sportovní park Pardubice 

2022 a požádal zástupce OŠKS o spolupráci na přípravě akce 

 

 

Zapsal:         Dne:  

O. Menyhárt, tajemník komise pro sport    21.02.2022 

 

 

Zápis ověřil:  

Miroslav Herudek, předseda komise 

Petr Klimpl, místopředseda komise  

 

 

Příští jednání: 07.03.2022 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. 

 


