Zápis z jednání komise rady města
pro sport a tělovýchovu
č. 04/16
Den konání
Místo konání
Čas

14. listopadu 2016
MÚ Litomyšl
Od 16.00

Do 17.00

Přítomnost členů komise

Vojtěch Stříteský
PhDr. Milada Nádvorníková
Věra Janečková
Petr Fila, DiS.
Mgr. Martin Klejch
František Jandáček
Filip Holub
Mgr. Martin Šorf
Ing. Martin Tláskal

přítomen
přítomna
přítomna
omluven
přítomen
omluven
omluven
omluven
omluven

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Mgr. Josef Štefl

přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

Program
1.
2.
3.
4.
5.

jednání:
Úvodní slovo předsedy
Dotační programy 2017
Letní stadion - retoping
Zimní olympiáda dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2018
Sportovní areál Černá hora

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Předseda komise přivítal přítomné členy a omluvil nepřítomné
Usnesení Nehlasovalo se
2.

Krátce se diskutovalo se o dotačních programech na rok 2017, které byly členům oddílů předány proti podpisu. Ostatním

oddílům a organizacím budou materiály předány osobně na odboru školství a sociální péče.
Bylo konstatováno, že kontrolní výbor ZaM opět zajistí kontrolu jednotlivých oddílů a organizací. O zařazení do plánu kontrol
se postará Mgr. Martin Klejch.

Usnesení

3.

Usnesení
í
4.
Usnesení
Hlasování
5.

Usnesení

Milada Nádvorníková zhotoví přílohu č. 4 „Aktuální seznam všech aktivně sportujících členů organizace (oddílu, klubu atp.) v
kategorii dětí a mládeže do 19let (ročníky 2012-1998) aktivně sportující ke 31. 1. 2017“ , která bude zveřejněna na webu pro
snadnější administrativu i kontrolu v xls.
Nehlasovalo se
Komise diskutovala o retopingu atletické dráhy a členové nelibě hodnotili svoji neúčast v diskusích kolem potřebnosti
rekonstrukce stadionu. Komise dále konstatovala, že ani nebyla informována o podobě žádosti. Pan Mgr. Štefl bude
o nespokojenosti komise informovat RaM.
Nehlasovalo se
Předseda informoval, že se bude konat Olympiáda dětí a mládeže v Pardubickém kraji v zimě roku 2018 a v Litomyšli bude
nejspíše pouze část „kulturní sekce“. Předseda navrhuje, aby se Město do projektu aktivně zapojilo již ve fázi dojednávání
programu. Na ZS by se mohly konat mj. soutěže v krasobruslení, hokeji…
Komise doporučuje RaM zajistit aktivní účast Litomyšle při Olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém kraji též ve sportovních
disciplínách.
Nehlasovalo se
Komise diskutovala o možnostech prodeje části areálu Černá hora (tenisová hala, kurty, squash, bowling, volejbal)
a vyjádřila obavy o zachování dostupného sportování pro oddíly a sportovce, kteří jsou na areálu závislí (zejména tenis
a odbíjená).
Nehlasovalo se

Další jednání komise se uskuteční 8. 2. v 16.15 hodin v zasedací místnosti MÚ Litomyšl J. E. Purkyně 918 (5. Patro)

V Litomyšli dne 14. 11. 2016

podpis předsedy komise

