Zápis z jednání komise rady města
Pro sport a tělovýchovu
č. 01/14
Den konání
Místo konání
Čas

4. února 2014
Od 15.00

Přítomnost členů komise

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Do 17.00
Vojtěch Stříteský
Ing. Karel Kalousek
Mgr. Martin Šorf
Mgr. Josef Štefl
Petr Fila
Mgr. Miroslav Hájek
PhDr. Milada Nádvorníková

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomna

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Úvod
2.
Rozpočet kapitoly 08, organizace 2263 – sportovní komise
3.
Hřiště 2014
4.
Trenéři dětí a mládeže
5.
Dotace na rok 2014
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Předseda komise pozdravil přítomné a nechal schválit program jednání.
Usnesení
2.

Nehlasovalo se
Komise byla seznámena s návrhem rozpočtu kap. 08, org. 2263, sportovní
komise:

1 100 tis. Kč - provozní výdaje
0 tis. Kč - podpora činnosti
100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí
260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC Litomyšl - výstroj oddílů
840 tis. Kč - podpora sportující mládeže
100 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou
2 400 tis. Kč
350 000 Kč - rezerva RaM
250 000 Kč - odměny trenérů
Celková navržená částka k rozdělení na podporu sportu činí 3 000 000 Kč.
Usnesení
3.

Usnesení

Nehlasovalo se
Komise byla informována, že v rozpočtu na rok 2014 je plánována částka 500 tis.
Kč na údržbu a nákup herních prvků.
Komise doporučuje v roce 2014 sportoviště opravit – oplocení, basketbalové
desky a koše, branky, nátěry…
Dne 29. 4. 2014 od 15.30 se uskuteční výjezdní zasedání komise, kdy ředitel
MSL, Ing. K. Kalousek, přednese závěry revizní zprávy 2013 a komise jednotlivé
lokality osobně navštíví a případně navrhne další opravy a způsob financování
z kap. 08.
Nehlasovalo se

4.

Usnesení
5.

Usnesení
č. 01/14
hlasování

6.

Usnesení
č. 02/14
hlasování

Všichni členové komise obdrželi podklady k provedení kontroly trenérů mládeže a
pracovníků s mládeží v sezóně 2013/2014. Do 30. 6. 2014 předloží protokoly
z kontrol na odbor školství a sociální péče MÚ – J. E. Purkyně 918.
Nehlasovalo se
Komise diskutovala nad žádostmi na podporu provozních výdajů sportovních
organizací. Při projednávání návrhů bylo postupováno v souladu se schválenými
Zásadami pro poskytování dotací na podporu sportu ze dne 19. 11. 2013.
Dotace z rozpočtu města na provozní výdaje jsou možné použít pouze na
elektrickou energii, plyn, vodné, stočné, nájem.
Mgr. M. Šorf v případě žádosti TJ Jiskra Litomyšl navrhoval dotaci v částce
570 tis. Kč, požadoval zohlednit i jiné náklady organizace. O návrhu bylo
hlasováno.
Dotaci na provozní výdaje TJ Jiskra Litomyšl poskytnout v částce 570 tis. Kč,
zohlednit i mzdové náklady TJ Jiskra Litomyšl.
Pro:1

Proti:5

Zdržel se:0

Komise navrhla pro TJ Jiskru Litomyšl částku 460 tis. Kč (včetně 24 tis. Kč, které
byly již poskytnuty v měsíci lednu jako záloha na provoz). O všech dotacích na
provozní výdaje bylo hlasováno zároveň.
SSK doporučuje RaM, resp. ZaM poskytnutí dotací na zajištění provozních výdajů
sportovních organizací dle přílohy č. 1
Pro:5

Proti:1

Zdržel se:0

7.
Komise diskutovala nad předloženými žádostmi na podporu plánovaných akcí.
Usnesení
č. 03/14
hlasování

8.

Usnesení
9.

Usnesení

SSK doporučuje RaM, resp. ZaM poskytnutí dotací na mimořádné sportovní akce
dle přílohy č. 2
Pro:6

Proti:0

Zdržel se:0

Komise diskutovala nad žádostmi, které byly předloženy na podporu pravidelné
sportovní činnosti dětí a mládeže (18 let a mladší, tj. ročník 1995 včetně a
mladší).
O žádostech a dotacích bude jednáno až při následujícím jednání komise.
K žádostem musí být vždy předložen aktuální seznam členů oddílu v kategorii dětí
a mládeže do 18-ti let, sportujících v Litomyšli k datu 31. března 2014 dle Zásad
čl. IV.
Nehlasovalo se
Předseda, V. Stříteský seznámil komisi s dopisem Regionálního sdružení sportu
Svitavy, které žádalo o informaci, jaké finanční prostředky z „hazardu“ město
poskytuje na podporu sportu. V roce 2013 město Litomyšl na podporu sportu,
tělovýchovy, na investice, provoz a údržbu k tomu sloužících zařízení a na
odměny trenérům mládeže přispělo částkou 16 745 000Kč. Ovšem příjmy z loterií
a obdobných činností za rok 2013 činí 6 259 000 Kč.
Nehlasovalo se

V Litomyšli dne 4. 2. 2013
podpis předsedy komise

