Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro sport a tělovýchovu
č. 04/12
10. 9. 2012
Městský úřad Litomyšl
Od 15.00
Do 17.00

Přítomnost členů komise

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

Přítomnost pracovníka MěÚ
PhDr. Milada Nádvorníková
Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítemen

přítomna

Program jednání:
1. Úvod
2. Tenisový klub
3. Hřiště Z. Kopala
4. Hřiště s umělou trávou TJ Jiskra Litomyšl
5. Kontroly trenérů
6. Dotace na podporu činnosti dětí a mládeže do 18. resp. 19 let– doporučení pro RaM
7. Diskuse
1.Předseda komise přivítal přítomné, nechal schválit program jednání.
2.V. Stříteský seznámil komisi s dopisem pana M. Kalivody ohledně zvýšených nákladů spojených
s
provozem
přetlakové
haly,
doplatku
částky
za
energie
250
tis.
Kč
a požadavkem halu nestavět. Předseda informoval o jednáních, která následně proběhla se zástupci
TC a panem Kalivodou. Výsledkem bylo usnesení RaM, kdy pan Kalivoda halu stavět nemusí, je mu
vyjmuta z nájemní smlouvy a je nabízena jiným subjektům k provozování. Dne 14. 9. se uskuteční
další jednání s TC.
3. Dne 10. 9. 2012 byla od MěSL předána zhotovená dřevěná terasa nad garážovým stáním
Z. Kopala a 13. 9. firma Dřevoartikl osadí herní prvky. Nakreslení skákacího panáka a bludiště bude
provedeno do konce měsíce září také firmou Dřevoartikl.
4. Pan místostarosta Stříteský připomněl komisi události spojené s údržbou hřiště s umělou trávou,
kdy TJ Jiskra má předložit kopie uhrazených faktur za údržbu tohoto hřiště a potvrzení oprávněné
osoby, že je hřiště udržováno řádně a v souladu s poskytnutou zárukou. Dotace 100 tis. Kč bude
schvalována v ZaM 18. 9. 2012.
5. Všem členům komise bylo připomenuto, že do konce měsíce října je nutné provedení kontrol
trenérů.
6.Předseda informoval o ukončení činnosti fotbalového dorostu, Komise je znepokojena a navrhuje
RaM požadovat 50% navrácení dotace, která byla účelově poskytnuta pro fotbalový dorost.
Navrácené finanční prostředky budou rozděleny na dalším jednání komise v měsíci listopadu.
7. Do rozpočtu 2012 bude plánována investice do herních prvků na hřiště Wembley.
Dále Ing. Karel kalousek prověří stav objektů na hřišti Wembley a následně místostarosta Stříteský
tyto stavební buňky nabídne osadním výborům v Nedošíně či Kornicích.
Další jednání se uskuteční 26. 11. 2012

