Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro sport a tělovýchovu
č. 05/11
19. 9. 2011
Městský úřad Litomyšl
Od 14.00
Do 16.30

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
Radomil Kašpar
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

přítomna
přítomen

jednání:
Úvodní slovo předsedy komise
Zásady pro poskytování grantů na podporu sportu
Dopis TJ Jiskra Litomyšl – investiční akce
Dopis Mgr. P. Jirsy
Zbývá ještě 160 tis. Kč k rozdělení na podporu sportu
Jednání s F. Holubem
Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování

Průběh jednání:
1.
Úvodní slovo předsedy komise
2.
Předseda komise předložil k projednání „Zásady pro poskytování grantů na
podporu sportu“. Tento materiál byl podrobně komisí prostudován a připomínky
členů zakomponovány do textu - příloha č. 1
3.
Předseda komise seznámil členy s dopisem TJ Jiskra Litomyšl, který popisuje
investiční akci „Rekonstrukce sportovní haly a investice do sportovního areálu TJ
Jiskra Litomyšl“ včetně požadavku na spolufinancování z rozpočtu Města Litomyšle.
4.
Komise se zabývala dopisem Mgr. P. Jirsy, ředitele ZŠ T.G. Masaryka 1145, který
upozorňuje na dlouhodobé potíže s větráním haly. Po opravě střechy haly v roce
2007 je nefunkční vzduchotechnika.
5.
Komise disponuje zbývající částkou 160 tis. Kč na podporu sportu. Na následujícím
jednání budou finanční prostředky rozděleny a předloženy RaM, resp. ZaM.
6.
7.

Předseda komise informoval o jednání, které se uskutečnilo z iniciativy pana F.
Holuba ohledně vytíženosti Městské sportovní haly. Na následující jednání komise
bude pan Holub prezentovat činnost oddílu florbalu.
Předseda komisi informoval o závěrech z jednání Komise pro rodinu, mládež a
komunitní plánování. Tato komise má zájem zasahovat a podílet se na návrzích
oprav i budování dětských hřišť v Litomyšli. Za prioritu pro rok 2012 doporučuje
Komise opravu hřiště Z. Kopala, rekonstrukci areálu Wembley – herní prvky,
dopravní hřiště, univerzální hřiště.
Do grantového řízení Nadace ČEZ bude předložena žádost na opravu hřiště
J. Formánka. M. Nádvorníková bude sledovat termíny podání žádostí.

Přijatá usnesení:
SK/01/11
Komise doporučuje RaM schválit „Zásady pro poskytování grantů na
podporu sportu“
Výsledek hlasování Pro 7
Proti 0
zdržel se 0
SK/02/11
Komise doporučuje RaM věnovat pozornost vzduchotechnice na Městské
sportovní hale v Litomyšli včetně prověření možnosti reklamace u firmy,
která prováděla opravu střechy.
Výsledek hlasování Pro 7
Proti 0
zdržel se 0
V Litomyšli dne 19. 9. 2011
Zapsala: Milada Nádvorníková
Schválil: Vojtěch Stříteský

podpis předsedy komise

