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

21. května 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
omluven
omluven
přítomna

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

jednání:
Úvod
Rozpočet kapitoly 08, organizace 2263 – sportovní komise
Hřiště 2014
Trenéři dětí a mládeže
Dotace na rok 2014
BK Litomyšl – nová organizace
Městská sportovní hala Litomyšl

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Předseda komise pozdravil přítomné a nechal schválit program jednání.
Usnesení Nehlasovalo se
2.

Komise byla seznámena se stávajícím stavem finančních prostředků na kapitole
08, org. 2263:

80 tis. Kč - provozní výdaje
41 tis. Kč - podpora jednorázových akcí
840 tis. Kč - podpora sportující mládeže
43 tis. Kč - rezerva RaM
250 tis. Kč - odměny trenérů
Celková navržená částka k rozdělení na podporu sportu pro rok 2014 činí
3 000 000 Kč.
Usnesení
3.

Usnesení
4.

Usnesení
5.
Usnesení
č. 01/14

Nehlasovalo se
V rozpočtu na rok 2014 je plánována částka 500 tis. Kč na údržbu a nákup
herních prvků.
Komise byla seznámena s obsahem objednávky na opravy sportovišť a dětských
hřišť – oplocení, sítě, basketbalové desky a koše, nákupy branek, nátěry všech
herních prvků…do konce měsíce srpna 2014.
Nehlasovalo se
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 hodnotila žádosti o poskytnutí dotace na podporu dětí a mládeže:
SSK doporučuje RaM, resp. ZaM poskytnutí dotací na podporu sportujících dětí a
mládeže dle přílohy č. 1

hlasování

7.

hlasování

Usnesení
6.
Usnesení
7.
Usnesení

Pro:5

Proti:1

Zdržel se:0

Komise diskutovala nad předloženými žádostmi na podporu plánovaných akcí Volejbalový klub - 1 000 Kč na pronájem sportoviště
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy – 3 500 Kč.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

SSK doporučuje RaM, resp. ZaM poskytnutí dotace volejbalovému oddílu a
doporučuje úhradu dopravy pro ZŠ.
Mgr. Šorf informoval komisi o vytvoření BK z.s. jako samostatné organizace
Nehlasovalo se
Předseda komise informoval o průběhu jednání o pronájmech v Městské
sportovní hale v Litomyšli.
Nehlasovalo se

V Litomyšli dne 21. 5. 2014
podpis předsedy komise

