Zápis z jednání
komise pro sport RmP
Datum:

04.10.2021

Účast:

Řádní členové: 7 přítomno (J. Horálek se dostavil v průběhu jednání – po projednání
bodu č.1, 1 člen prostřednictvím telefonu)
4 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 2 přítomni
5 nepřítomno

Na úvod jednání místopředseda komise P. Klimpl, v souladu s. čl. 3 odst. 4 Směrnice č. 2/2021
Obecný statut a jednací řád komisí, navrhl účast na jednání člena komise pana M. Drajera
prostřednictvím telefonu a hlasování tohoto člena formou per rollam.
Hlasování:
Komise pro sport schvaluje účast na jednání člena komise pana M. Drajera prostřednictvím telefonu a
hlasování tohoto člena formou per rollam.
•

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

1. Návrh na poskytnutí individuálních dotace z Programu podpory sportu
Předložená žádost byla členům komise zaslána před jednáním k seznámení. Návrh na poskytnutí
dotace byl okomentován.
Pardubice Stallions, z.s. – organizování domácích zápasů ligy amerického fotbalu – účelem
poskytnuté dotace je podpora týmu amerického fotbalu, který byl z důvodu rekonstrukce letního
stadionu přesunut do areálu MAS Dukla. Tým na novém působišti nemá potřebné zázemí a skladovací
prostory, tudíž je nucen na každý zápas dopravovat branky, materiální vybavení a výstroj. Zároveň si
také musí připravit hřiště, které obyčejně slouží k atletickým účelům a je proto bez jakéhokoliv
označení.
Hlasování:
Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotace dle níže uvedené tabulky
•

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Tabulka č. 1 – Žádosti o individuální dotaci
Žádosti o individuální dotace z Programu podpory sportu v roce 2021
č.

žadatel

1 Pardubice Stallions, z.s.

IČO

obsah žádosti

přeprava branek, výstroje, materiálního vybavení a
26618702
příprava hřiště na Dukle pro soutěžní utkání

Celkové náklady

žádost

Dotace

150 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

2
Celkem

1

2. Přesun finančních prostředků z PPS na Odbor majetku a investic
Předložená žádost na přesun finančních prostředků se týká renovace překážek a ramp v pardubickém
skate parku, který je v majetku města. Překážky, rampy a nájezdy jsou převážně dřevěné, tudíž snáze
podléhají povětrnostním podmínkám a mechanickému opotřebení. Návštěvnost skate parku a
oblíbenost tohoto sportu roste, obzvlášť potom, co se stal olympijským sportem a je proto i
v Pardubicích velice populární, což se také podepisuje na kratší životnosti ramp. V současné době je
zapotřebí rozsáhlejších oprav. Celková výše byla stanovena na 750.000,- Kč, kdy z Programu podpory
sportu je požadovaná výše přesunu finančních prostředků na opravu 350.000,- Kč.
Hlasování:
Komise pro sport doporučuje přesun finančních prostředků ve výši 350.000,- Kč z Programu podpory
sportu (odbor školství, kultury a sportu) na rozpočtovou položku odboru majetku a investic.
•

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Sportovní dny v Enteria aréně
Diskuse k první přijaté žádosti o zařazení akce mezi sportovní dny pořádané v Enteria aréně pro rok
2022, a to od Maple Pool Club z.s., který touto formou již tradičně pořádá mezinárodní billiardový
turnaj s účastí zahraničních hráčů a světových elit - Pardubice open. Členové Komise obdrželi žádost
před jednáním k seznámení.
Komise pro sport doporučuje Radě města Pardubic zařadit tuto akci do programu sportovních dnů v
Enteria aréně pro rok 2022 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: 7, proti: 0, zdržel se: 1

Návrh byl schválen.

4. Různé
•

•
•

Informační zpráva o změně rozpočtu a změně účelu části poskytnuté dotace z provozních
prostředků na investiční u subjektů OK Lokomotiva Pardubice, spolek a Nadační fond
regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje
Sportovní klub 2222 ŠK Polabiny – Komise byla informována o úspěchu členů J. Mojžíše a A.
Třasákové, kteří ve svých kategoriích ovládli MČR
ČVK Pardubice – Komise byla informována o historickém úspěchu, kterého tento oddíl dosáhl,
když vyhrál v celkovém součtu bodů v MČR družstev 2021
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Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
05.10.2021

Zápis ověřil:
Petr Klimpl, místopředseda komise

Příští jednání: 1.11.2021 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.
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