Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro sport a tělovýchovu
č. 04/11
7. 7. 2011
Městský úřad Litomyšl
Od 09.00
Do 11.00

Přítomnost členů komise

Vojtěch Stříteský
Petr Fila
Mgr. Miroslav Hájek
Ing. Karel Kalousek
Mgr. Josef Štefl
Mgr. Zdeněk Zitko

Přítomnost pracovníka MěÚ
Mgr. Milada Nádvorníková
Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

přítomen
omluven
omluven
přítomen
přítomen
omluven

přítomna

jednání:
Úvodní slovo předsedy komise
Koncepce sportu
Dopis TJ Jiskra Litomyšl
Hřiště II TJ Jiskra
V. Vale – výběrové řízení
Z. Kopala – veřejné jednání
Nová Ves - hřiště
Bikepark -úprava břehu na vlastní náklady
Dopis D. Kmoškové – odměny trenérům
Žádost do grantového řízení ČEZ
Hřiště Wembley
Hřiště Mařákova ul.

Průběh jednání:
1.
Předseda komise přivítal přítomné členy a seznámil s programem jednání.
2.

3.
4.

Předseda předal k prostudování panu Mgr. Šteflovi čtyři návrhy “Koncepce sportu
v Litomyšli“, které byly v minulých letech zpracovány. Postupně tento materiál
obdrží ostatní členové komise k připomínkování pro jednání komise v září 2011.
Všem členům komise byl e-mailem rozeslán dopis TJ Jiskra Litomyšl s vyjádřením
paní D. Kmoškové k hospodaření organizace.
Předseda komise připomněl usnesení ZaM 105/11.
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 mil. Kč na vybudování hřiště
s umělým trávníkem na místě stávájícího hřiště č. II v areálu stadionu Černá hora.
Příjemce dotace TJ Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, U Plovárny 1061, Litomyšl.
Celkový rozsah investice dle žádosti na MŠMT 21,9 mil Kč. Dotace bude
poskytnuta po dokončení hřiště a za předpokladu, že TJ Jiskra Litomyšl obdrží
dotaci MŠMT, která umožní realizaci celé akce.
Na jednání v září bude pozván kompetentní zástupce TJ Jiskra Litomyšl k objasnění
plánovaného užívání hřiště veřejností a školami.

5.

M. Nádvorníková informovala komisi o probíhajícím výběrovém řízení na
dovybavení hřiště Vodní Vale.
Vítězná firma Dřevoartikl Znojmo nabídla herní prvky v částce 537 504 Kč.
6.
Předseda komise informoval členy o jednání, které se uskutečnilo 7. 6. 2011 na
pískovém hřišti na ulici Z.Kopala. Zájmem obyvatel je zmenšit stávající pískovou
plochu, částečně ji nahradit zelení, zvelebit ji a osadit prostor několika herními
prvky pro menší děti.
M. Nádvorníková prezentovala dva výrobky firmy Hřiště s.r.o., které jsou
samonosné a nepotřebují kotvení. Tím by došlo k efektivnímu využití stávající
pískové plochy.
Ing. Kalousek prověří funkčnost stávajícího zavlažovacího systému.
7.
Předseda komise informoval o místním šetření, které bylo provedeno v obci Nová
Ves – neutěšený stav antukového hřiště a prázdná plocha čekající na herní prvky.
Místní občané požadují vybavení plochy za hasičskou zbrojnicí. MSL dodají
houpadlo a po vyúčtování na konci července a stavu prostředků bude jednáno o
dalších možnostech.
M. Nádvorníková projedná s Ing. Dokoupilem možnost objednání a uhrazení dvou
laviček, které by zde byly osazeny.
Další dvě lavičky budou požadovány též na cestu za hřiště Wembley.
8.
Byla projednána žádost pana Z. Nepraše ohledně úprav břehu u bikeparku na
vlastní náklady. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Města Litomyšle.
Bude prověřeno u pana Zachaře a projednáno v RaM.
9.
Komise projednala dopis D. Kmoškové, která upozorňovala na obětavou práci
cvičitelek, které nemají být finančně hodnoceny dle kriterií odměňování trenérů,
protože tato kriteria nesplňují.
Sportovní komise doporučila RaM ke schválení Kriteria trenérů mládeže a školská
komise RaM doporučuje ke schválení Kriteria pro pracovníky s mládeží, dle kterých
by byli odměňováni právě ti, kteří se také starají ve svém volném čase o děti a
mládež, ale nejde o sportovní činnost ve smyslu trénování.
10.
Komise navrhuje podat žádost do grantového řízení ČEZ na hřiště na ulici J.
Formánka.
Proběhla diskuse ohledně potřebnosti opravit hřiště na Wembley. Tyto opravy by
11.
měly být řešeny z rozpočtu Města v roce 2012. Je nutné zajistit obrubníky tak, aby
déšť neodplavoval stávající povrch.
Ředitel MSL bude po 1. 8. 2011 informovat komisi o stavu hospodaření a
12.
možnostech organizace financovat opravy vytipovaných hřišť, mj. na Mařákově ul.
– povrch, oplocení, koše.
Další jednání komise se uskuteční dne 7. 9. 2011 od 15.00 hodin v zasedací
místnosti na Purkyňově ul.
Hostem bude pan Z. Kocman
Přijatá usnesení:

V Litomyšli dne 7. 7. 2011
Zapsala: Milada Nádvorníková
Schválil: Vojtěch Stříteský

podpis předsedy komise

