
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 7. 9. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Ing. Pavel Grund 
• Mgr. Václav Červín 
• Ing. Jan Hrkal 
• Ing. Andrea Křížová 
• Ing. Taťána Nováková 

 
Omluven:  

• Mgr. Lukáš Balaštík 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Jaromír Tvrzník 

 
Nepřítomni: 

• Petr Dvořák  
• Ing. Dominik Hanko 

 
 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
Program: 
 

1. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
2. Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. 
 

 
Konec jednání: 16:45 hod. 

 

Termín příštího jednání: 31. 10. 2016 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na zabezpečení 
činnosti spolku pro rok 2016. Na základě dlouhodobých výborných sportovních úspěchů byl uvedenému 
spolku udělen MŠMT statut Sportovního centra mládeže pro Ústecký kraj, kde se soustřeďují nejlepší hráči 
oblasti. V důsledku toho vznikají klubu vyšší režijní náklady, které nepokrývá dotace z MŠMT v plné výši.   

 
Komise sportu při RM doporučuje ZM žádost k projednání, ale upozorňuje na pravděpodobný nárůst nákladů 
pro další období, který bude mít dopad na mandatorní výdaje rozpočtu v oblasti sportu. 
 
 
 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. 
 
FK Litoměřicko, z.s. žádá o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na zabezpečení celoroční činnosti spolku 
pro rok 2016. Důvodem je fakt, že od 1. 7. 2016 vznikl FK Litoměřicko, z.s. sloučením fotbalových klubů 
Fotbalového klubu Litoměřice, TJ Sokol Pokratice a A mužstva FK Lovosice. V srpnu letošního roku převzal 
spolek do pronájmu další fotbalový stadion v Pokraticích. Sloučením fotbalových klubů došlo k nárůstu 
členské základny a s tím spojených vyšších nákladů na provoz klubu a jeho zázemí.  

 
Komise sportu při RM doporučuje ZM žádost k projednání, ale upozorňuje na pravděpodobný nárůst nákladů 
pro další období, který bude mít dopad na mandatorní výdaje rozpočtu v oblasti sportu. 
 


