Den konání
Místo konání
Čas

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro sport a tělovýchovu
č. 03/13
15. 10. 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
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

přítomna

Program jednání:
1. Úvod
2. Čerpání rozpočtu kapitoly 08, organizace 2263 – sportovní komise,
návrh na rok 2014
3. Hřiště 2013, 2014 + dopis pana Koláře
4. Kontrola trenérů 2013 + schválení darů
5. Informace o TJ Jiskra Litomyšl
6. Skatepark
7. Rekonstrukce hřiště Na větrníku
8. Rekonstrukce stadionu na Černé hoře
9. Plnění Programového prohlášení ZaM
10. Městská sportovní hala Litomyšl
11. Diskuse
1. Předseda komise přivítal 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).

V současné době je k dispozici:
Vratka za vyúčtování sportujících dětí a mládeže ve výši 54 280 Kč,
45 000 Kč na podporu akcí,
41 000 Kč na provoz
a 53 000 rezerva RaM.
Komise doporučuje spravedlivé rozdělení zbývajících prostředků, které má komise
k dispozici, dle databáze sportujících dětí a mládeže 2013.
Bude předloženo RaM, resp. ZaM.
Na rok 2014 komise doporučuje RaM, resp. ZaM na podporu sportu a tělovýchovy
částku:
3 000 000 Kč:
350 tis. Kč - RaM
250 tis. Kč - odměny trenérů
1 100 tis. Kč - provozní výdaje,
260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC Litomyšl - výstroj oddílů,
100 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou,
840 tis. Kč - na podporu dětí,
100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí
3. Komise byla informována, že v rozpočtu na rok 2013 byla plánována částka 500
tis. Kč na hřiště Wembley, Lány, Nová Ves, Černá hora.
Všechny herní prvky jsou osazeny – Wembley - firma Flora Brno, zbývající hřiště firma HRAS Havířov.
Komise byla seznámena s dopisem pana Koláře a jeho návrhem - požadavkem na
renovaci hřiště ul. J. Formánka. Komise v roce 2014 doporučuje spíše údržbu a
opravy problémových hřišť.
Na rok 2014 komise doporučuje: opravy desek na basket, oplocení, doplnění sítí,
nátěry herních prvků v integrovaných obcích.
Komise navrhuje, aby částku 500 tis. Kč měl v rozpočtu odbor školství a sociální péče
na opravy, který bude objednávat a fakturovat.
4. Všichni členové komise obdrželi podklady k provedení kontroly trenérů mládeže
v sezóně 2012/2013. Členové komise byli vyzváni k urychlenému provedení kontrol
a k odevzdání zpráv do 30. 10. 2013 na odbor školství a sociální péče.
Komise projednala výši darů pro trenéry a pracovníky s mládeží – viz příloha a přijala
usnesení pro RaM.
5. Komise si připomněla výsledky provedené namátkové kontroly dětí a sportující
mládeže dle předložených soupisek a kontaktů na zákonné zástupce. Zjištěné
nedostatky byly řešeny se statutárními zástupci dotčených oddílů.
Komise se věnovala aktualizaci Zásad na rok 2014. Se „Zásadami“ budou všichni
statutární zástupci seznámeni a materiál obdrží doporučenou poštou nebo proti
podpisu. Dotaci bude možné získat na sportující děti a mládež v roce 2014
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 byla seznámena s dopisem pana L. Bláhy – vybudování skateparku.
Komise nedoporučuje vybudování nového skateparku.
7. Komise byla seznámena s probíhajícím jednáním o možné rekonstrukci hřiště Na
větrníku. Předseda seznámil komisi s korespondencí pana starosty a pana Břeně.
Komise navrhuje uchovat stávající stav hřiště, avšak věnovat se důsledné údržbě,
žádnou investici do hřiště nerealizovat. Důvodem je především omezený rozměr
dráhy a kapacitně velmi malé využívání hřiště školami (září, květen a červen). Každá
větší investice se právě vzhledem k možnostem využívání jeví jako neúčelná.
8. Komise byla seznámena s představou projektu na rekonstrukci stadionu na Černé
hoře (zejména jde o rekonstrukci atletické dráhy). SK retoping nedoporučuje, ale
navrhuje otevření diskuze o stavu zastřešení divácké tribuny, z níž by měly vzejít
podněty pro projekt budoucí nutné rekonstrukce.
Komise požaduje na TJ Jiskra Litomyšl zprávu o stavu hřiště s umělou trávou.
9. Komise se seznámila s plněním Programového prohlášení ZaM a prodiskutovala
zejména záměr „V zimním období připravíme a budeme udržovat tři okruhy
lyžařských běžeckých tras“. Místostarosta projedná s panem Ing. P. Novákem a podá
na příští komisi zprávu.
10. Komise diskutovala o využívání Městské sportovní haly, kdy místostarosta
projedná s panem ředitelem Jirsou možnost zařazení do pronájmu haly také
basketbalový oddíl.
Dále komise hodnotila naprosto nevyhovující stav palubovky a je si též vědoma
špatného osvětlení. Komise doporučuje RaM, aby přijala opatření k zajištění nového
kvalitního nátěru (nutné odstranění přílišné smekavosti).
11.Komise vyjádřila poděkování basketbalovému oddílu a panu M. Šorfovi za
uspořádání basketbalové exhibice v Litomyšli. Bylo vybráno 8,5 tis. Kč, které byly
poskytnuty pro organizaci „Společně dětem“. Sportovní akce se zúčastnilo 470
návštěvníků. Oddíl plánuje na rok 2014 uspořádat 1. historické utkání hvězd žen
v basketbale.
M. Šorf informoval, že TJ Jiskra Litomyšl žádá MŠMT o dotace na kotle, střechu haly
a také chystá určité organizační změny.

Přijatá usnesení:
SK/01/13
SK doporučuje RaM ke schválení dary trenérům a pracovníkům s mládeží dle
přílohy č. 1.
SK/02/13
SK doporučuje RaM, resp. ZaM v roce 2014 investovat do oprav dětských
hřišť a sportovišť, kdy 500 tis. bude na kap. 08
SK/ 03/13 SK nedoporučuje RaM v rámci investic roku 2014 rekonstruovat hřiště Na
větrníku, ale zaměřit jeho správce na zajištění kvalitní údržby.
SK/04/13
SK nedoporučuje RaM investovat do rekonstrukce atletické dráhy stadionu
na Černé hoře, ale případně s TJ Jiskra řešit opravy střechy nad tribunou,
střechy haly, kotlů ad., které jsou pro provoz TJ Jiskra Litomyšl nezbytné.
SK/05/13
Komise požaduje na TJ Jiskra Litomyšl předložení zprávy o stavu hřiště

s umělou trávou.
SK/06/13

SK/07/13
SK/08/13
SK/09/13
SK/10/13

SK/11/13
SK/12/13

SK doporučuje RaM navrácené prostředky a finance plánované na podporu
akcí a provozu rozdělit oddílům a organizacím dle počtu sportujících dětí a
mládeže.
SK doporučuje RaM, resp. ZaM na podporu sportu a tělovýchovy do rozpočtu
2014 plánovat opět částku 3 mil. Kč.
SK doporučuje v roce 2014 zajistit opravy a údržbu dětských hřišť a
sportovišť – sítě, koše, oplocení. Hřiště na J. Formánka – zajistí MSL.
SK podporuje aktivitu basketbalového oddílu v nalajnování některých
asfaltových hřišť ve městě, kdy barvy uhradí MSL.
SK navrhuje RaM pro rok 2014, aby vydala zřetelná pravidla, za nichž bude
přispívat sportovním organizacím a oddílům na sportovní reprezentaci
města.
SK doporučuje RaM v rozpočtu na rok 2014 uvolnit finanční prostředky na
přelakování palubovky v Městské sportovní hale Litomyšl.
SK nedoporučuje budování nového skateparku.

V Litomyšli dne 15. 10. 2013
Zapsala: Milada Nádvorníková
Schválil: Vojtěch Stříteský

