Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro sport a tělovýchovu
č. 02/13
15. 5. 2013
Městský úřad Litomyšl
Od 15.00
Do 17.30

Přítomnost členů komise

Vojtěch Stříteský
Petr Fila
Mgr. Miroslav Hájek
Ing. Karel Kalousek
Mgr. Josef Štefl
Mgr. Martin Šorf

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

přítomen
přítomen
nepřítomen
omluven
přítomen
přítomen

přítomna

Program jednání:
1. Úvod
2. Čerpání rozpočet kapitoly 08, organizace 2263 – sportovní komise
3. Hřiště 2013
4. Kontrola trenérů 2013 + předání pověření
5. Dotace
6. Informace o TJ Jiskra Litomyšl
7. Informace - podpora reprezentace
1. Předseda komise pozdravil přítomné a nechal schválit program jednání.
2. Rozpočet kapitoly 08, organizace 2263 – sportovní komise je schválen v částce
3 073 000 Kč:
73 000 Kč
vratka od TJ Jiskra (nedočerpaná dotace 2012)
350 000 Kč
rezerva RaM
250 000 Kč
odměny trenérů
2 400 000 Kč
dotace na činnost a provoz oddílů a organizací, dotace TJ
Jiskra Litomyšl na údržbu hřiště s umělou trávou, podpora sportování dětí
a mládeže, jednorázové akce
(1 100 tis. Kč - provozní výdaje, 260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC
Litomyšl - výstroj oddílů, 150 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou, 863 tis. Kč na
podporu dětí, 100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí)

3. Komise byla informována, že v rozpočtu na rok 2013 je plánována částka 500 tis.
Kč na hřiště Wembley, Lány, Nová Ves, Černá hora.

V současné době je již osazen prvek na Wembley (firma Flora Brno) a do 17. 5.
budou dokončena i zbývající hřiště (firma HRAS Havířov). Je maximálně vhodné
prostory doplnit lavičkami – bude projednáno s Ing. Dokoupilem resp. MSL a na
Wembley osadit tuje resp. jinou přirozenou větrnou zábranu.
4. Všichni členové komise obdrželi podklady k provedení kontroly trenérů mládeže
v sezóně 2012/2013. Zprávy z kontrol členové odevzdají do 30. 9. 2013 na odbor
školství a sociální péče.
5. Komise se zabývala výsledky provedené namátkové kontroly dětí a sportující
mládeže dle předložených soupisek a kontaktů na zákonné zástupce. Zjištěné
nedostatky bude řešit předseda komise se statutárními zástupci dotčených oddílů.
Komise zdůraznila, že na rok 2014 je nutné znovu seznámit sportovní oddíly se
„Zásadami“, bude k tomu svoláno společné jednání nebo všichni statutární zástupci
obdrží doporučenou poštou. Dotaci bude možné získat na děti a mládež v roce 2014
na maximálně na sportovce ročník 1995, kteří v Litomyšli hradí poplatky a také za
Litomyšl sportují. Ti, kteří sice z Litomyšle jsou, ale hrají či závodí v jiných městech,
nemají na dotaci nárok.
6. Komise projednala předložené žádosti a doporučuje RaM, resp. ZaM ke schválení
dle přílohy. Příloha č. 1. Návrh poskytnutí dotací pro jednání RaM
7. Komise doporučila RaM poskytnutí dotace ve výši 2.000.- Kč na podporu konání
"Atletického mítinku v Litomyšli" dne 3. 8. 2013.
8.Komise dále souhlasila s úhradou částky do 1.600.- Kč na zakoupení pohárů a
odměn při konání basketbalového turnaje pro děti 1. - 4. tříd v Litomyšli dne 28. 5.
2013. Hrazeno z kap. 08, org. 355.
9.Místostarosta Stříteský informoval komisi o návrhu rozdělení částky 270 tis. Kč na
podporu sportovní reprezentace.
ODDÍL

Návrh RaM

Oddíl kopané (TJ Jiskra)

70 000

HC Litomyšl

70 000

FBC Peaksport Litomyšl

25 000

Volejbalový klub Litomyšl

25 000

Oddíl basketbalu (TJ Jiskra)

25 000

Karate (TJ Jiskra)

15 000

Oddíl st. tenisu (TJ Jiskra)

15 000

Oddíl l. atletiky (TJ Jiskra)

15 000

Jiří Skřivan

10 000

Přijatá usnesení:
SK/01/12
SK doporučuje RaM ke schválení přílohu č. 1 poskytnutí dotací
Výsledek hlasování Pro 5
Proti 0
zdržel se 0

V Litomyšli dne 15. 5. 2013
Zapsala: Milada Nádvorníková
Schválil: Vojtěch Stříteský

