Zápis ze sportovní komise konané dne 12. 1. 2011
Přítomni:

Petr

Fila,

Karel

Kalousek,

Josef

Štefl,

Miroslav

Hájek,

Milada

Nádvorníková, P. Jirsa

1.Komise byla informována o vývoji rozpočtu na kapitole 08 – školství, sport, volný
čas: do ZaM je pro rok 2011 na podporu sportovních organizací a oddílů
navrhována částka 2 340 000 Kč + 88 000 Kč takto:
mandatorní výdaje (TJ Jiskra Litomyšl, TJ Sokol Litomyšl,

1 170 000 Kč

Volejbalový klub Litomyšl,HC Litomyšl, PEAK SPORT TEAM)
rezerva RaM

90 000 Kč
270 000 Kč

odměny trenérů

810 000 Kč

sportovní komise

88 000 Kč

dotace pro TJ Jiskra Litomyšl – nájemné Výsluní za rok 2010

TJ Jiskra Litomyšl

600 000

TJ Sokol Litomyšl

165 000

Volejbalový klub Litomyšl

100 000

Peak sport
HC Litomyšl
tzv. mandatorní výdaje

50 000
255 000
1 170 000 Kč

Komise navrhuje změnit systém rozdělování všech dotací.
První splátka*

- byla poskytnuta v lednu jako mimořádná záloha.

Druhá splátka** - bude následovat po schválení ZaM

(24. 2. 2011)

pouze do

celkové výše 50% mandatorních výdajů plánovaných na rok 2011 pro danou
organizaci, po předložení prvního vyúčtování.
Třetí splátku bude navrhovat komise k rozhodnutí RaM a ZaM.
Dotace budou vypláceny vždy po předložení vyúčtování předchozí platby. (částka
nad 100 tis. je vždy ve dvou platbách).

TJ Jiskra
Volejbalový klub
TJ Sokol
HC
Florbal

PLÁN
600
100
165
255
50
1170

1. PLATBA
Záloha*
100
20
20
50
20
210

2. PLATBA
PO 24. 2.
**
200
30
63
78
5
376

Reakce člena komise: Cítím potřebu dobře uvážit rozdělování dotací organizacím.
Pan Kalousek říkal, že se zkoušelo více možností, bohužel žádná nebyla optimální.
Já bych osobně nejvíce preferoval Tvůj návrh - splňte kritéria a řádně je doložte.

Pokud nesplníte nemáte nárok. Myslím si, že když jednou nedostanou, příště si to
pohlídají. Otázkou samozřejmě zůstává, aby to nebyl likvidační postup. To bohužel
nejsem zatím schopen posoudit. Josef Štefl.
2.Komise projednala systém udělování odměn trenérům mládeže. Byl rozebírán
rozdíl mezi trenérem a pracovníkem s mládeží. Komise navrhuje ponechat částku
270 tis. pouze pro trenéry = věnují se sportující mládeži, jsou přihlášeni do soutěží.
Pracovníky s mládeží financovat případně z „Fondíku“ dle kriterií, která předloží na
další jednání M. Nádvorníková. Zároveň komise

na dalším jednání obdrží

k nahlédnutí přehledy vyplacených odměn trenérům v minulých letech. Členové
komise mají návrh kriterií k domácímu prostudování a do 31. ledna pošlou své
případné připomínky na e-mail milada.nadvornikova@litomysl.cz
Reakce členů komise: Přečetl jsem návrh hodnocení odměn trenérů a nemám k
vyzkoušenému systému připomínky. Josef Štefl.
3.Komise se zabývala přehlednou tabulkou poskytnutých dotací jednotlivým
subjektům od roku 2004 do současnosti. Proběhla diskuse o hospodaření TJ Jiskra
Litomyšl, způsobu financování a o návrhu vedení organizace na převzetí budovy do
majetku Města Litomyšle, což sportovní komise nepodporuje.

4.Ing. Kalousek hodnotil přístup fotbalového oddílu k využívání „horního“ hřiště na
stadionu, kdy nejsou některými fotbalisty respektována pravidla. Komise navrhuje
zavedení pokutového systému pro oddíl, kdy z pokut by byla financována údržba
daného hřiště.

3.Komise projednala žádost na nadaci ČEZ – Oranžové hřiště - rekonstrukce hřiště
Wembley. Proběhla diskuse o současném využívání hřiště, o systému údržby i o
nekvalitním povrchu. Komise doporučuje rekonstruovat povrch v částce cca 200 tis.
Kč z rozpočtu obce. Především upravit břeh hřiště u asfaltových hřišť a doplnit mlat,
zvednout plot, dát nové branky. Dále bylo diskutováno o možnosti přesunout
fotbalovou ligu na „Kozí plácek“ či na hřiště Větrník. Komise se shodla žádost o
dotaci

na ČEZ předložit na jiné hřiště. M. Hájek navrhnul rekonstrukci hřiště

Formánka, které je dle názoru i ostatních členů komise v současné době hojně
využíváno dětmi a mládeží. Položit umělý povrch, oplotit a osadit lavičky.

4.Komise vzala na vědomí informaci paní Janecké, bytem Mařákova 1006, Litomyšl,
která má obavu o stav nové fasády na budově a navrhuje hřiště:
a) zrušit b)přesunout c) zvýšit oplocení

Komise doporučuje zvýšit oplocení tak, jako provedly MS Litomyšl na volejbalových
kurtech. Cenu a firmu prověří Ing. Kalousek. Zároveň komise doporučuje MSL
dodat lavičky na Mařákovu ulici v Litomyšli.

5.Komise projednala žádost pana Kabrhela - slevy na plavání syna Tomáše
Kabrhela a navrhuje: a) poskytnout účelovou dotaci v max. výši 5 tis. Kč. Nebo
udělit výjimku a nabídnout T. Kabrhelovi tzn. trvalé snížení vstup za 30Kč.

6. Komise dále projednala žádost Regionálního sdružení sportů Svitavy na podporu
akce Sportovec regionu. Členové nemají dostatek informací. Bylo již předloženo
RaM 18. 1. 2011 (RaM podpořila akci částkou 8 tis. Kč z rezervy sportovní komise.
Město již od roku 2007 pravidelně podporuje akci – rok 2009 – částka 7 tis. Kč, rok
2010 – částka 10 tis. Kč)

7.Komise

diskutovala

o

stavu

dětských

hřišť

v Litomyšli.

M.

Nádvorníková

informovala o aktivitách RC Litomyšl – dotazník o stavu dětských hřišť v Litomyšli,
kulatý stůl, pracovní skupina. V současné době komunikujeme s firmou, která by
zhotovila návrh rekonstrukce hřiště V. Vale. M. Hájek informoval o aktivitách
Generace 89 – získat z „Nadace Proměny“ finanční částku na rekonstrukci hřiště na
V. Valech ve velkém rozsahu – včetně rozšíření přes řeku směrem ke Smetanovu
domu.

8.Jednání komise se zúčastnil ředitel školy P. Jirsa, který informoval o pronájmech
Městské sportovní haly v Litomyšli a připomněl systém, který byl nastaven v roce
2010 mezi oddílem volejbalu a florbalu – do 15. 9. se vždy čeká na rozlosování
těchto dvou oddílů, po zablokování termínů se pronajme hala dalším subjektům.
Ředitel sdělil požadavek oddílu fotbalu na pořádání několika turnajů v hale. Komise
dále trvá na podporování dlouhodobých soutěží, dávání přednost volejbalu
a florbalu. Fotbal bude zařazen po 15. 9.
Soutěže p. Hantla – Luže Košumberk budou zařazeny dle individuální dohody
s panem Kabrhelem. Mikulášský i jarní termín zřejmě nebude problém.

9. Další jednání komise bude avizováno e-mailem.

Zapsala: Milada Nádvorníková
RaM vzala na vědomí

