Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

10.05.2021

Účast:

Řádní členové: 8 přítomno,
3 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni
4 nepřítomni

Na úvod jednání byl krátce představen nový tajemník komise, p. O. Menyhárt.

1. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory sportu
Předložené žádosti byly členům komise zaslány před jednáním k seznámení. Návrh na poskytnutí
dotací byl okomentován.
GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s. – Golfová akademie - podpora dětí ve všesportovní a golfové
přípravě. Požadována dotace na nájemné (fee) hrazené provozovateli golfového resortu Golf & Spa
Kunětická hora. Návrh dotace 100 tis. Kč.
Hvězda Pardubice z.s. – Mzda správců Městského atletického stadionu – Městský atletický stadion je
majetkem města Pardubice a k zajištění jeho údržby a provozu
je zapotřebí kvalitní správce. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mzdu
pracovníků, kteří tuto údržbu zajišťují. Návrh dotace 150 tis. Kč.
SK Pardubičky z.s. – Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa - Vytíženost hřiště a počet členů
oddílu nutí spolek organizovat přípravu i v odpoledních a večerních hodinách, kdy kromě letních
měsíců nejsou pro trénování v tento čas vhodné světelné podmínky. Druhá etapa navazuje na etapu
první, ve které bylo vybudováno osvětlení na menším tréninkovém hřišti a části hlavního. Ve druhé fázi
se jedná o vybudování osvětlení na další části hlavního hřiště a osvětlení nové tréninkové plochy. Návrh
dotace 150 tis. Kč.
OK Lokomotiva Pardubice, spolek - Klubovna orientačních běžců – orientační běžci v Pardubicích
nemají dosud žádné vlastní zázemí pro klubovou činnost. Součástí nového objektu budou šatny se
sociálním zázemím, klubovna a sklad materiálu. Sloužit bude především kategorii žactva a dorostu.
Žadatel požaduje dotaci na spolufinancování realizace stavby podle schváleného projektu. Návrh
dotace 600 tis. Kč.

2. Přesun finančních prostředků na OMI
V souvislosti s plánovaným využitím hlavní travnaté plochy Městského atletického stadionu
(který spravuje subjekt Hvězda Pardubice z.s.) pro potřeby hráčů amerického fotbalu je nutné provést
revitalizaci této travnaté plochy. Vzhledem k tomu, že hřiště je v majetku města, zajistí regenerační

práce Odbor majetku a investic (OMI). Komise pro sport proto navrhuje přesun finančních prostředků
ve výši 150.000 Kč z rezervy Programu podpory sportu na kapitolu OMI.
Hlasování:
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla podána
informace o jeho poměru k projednávané věci.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotací a doporučuje radě a zastupitelstvu města
schválit převod finančních prostředků z rezervy Programu podpory sportu na kapitolu odboru majetku
a investic (OMI) dle níže uvedené tabulky č. 1.
•

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Tabulka č. 1 – Žádosti o individuální dotace a přesun finančních prostředků na OMI

3. Různé:
•

•

Pravidla pro přidělení dotací v oblasti výkonnostního sportu - předneseny připomínky ke
kritériím pravidel pro přidělování dotací v oblasti výkonnostního sportu. Budou projednány při
tvorbě Pravidel poskytování dotací na rok 2022.
Individuální dotace - avizovány další žádosti o individuální dotace, které budou projednány na
jednání příslušné subkomise (nutno domluvit jednání) a poté na dalším jednání komise pro
sport.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

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

Dne:
10.05.2021

Příští jednání: 7.6.2021 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.

