
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 31. 10. 2016 od 15:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Lukáš Balaštík 
• Mgr. Václav Červín 
• Ing. Jan Hrkal 
• Ing. Andrea Křížová 
• Ing. Taťána Nováková 
• Jaromír Tvrzník 

 
 
Omluveni: 

• Ing. Dominik Hanko 
• Mgr. Martin Hrdina 

 
 
Nepřítomni: 

• Petr Dvořák 
• Ing. Pavel Grund 

  
 

 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
Program: 
 

1. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS juniorů v hokejbalu v Praze 
2. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbalu v Kanadě 
3. Žádost o poskytnutí dotace Sport Judo Litoměřice, z.s. na člena spolku J. S.   
4. Žádost o poskytnutí dotace Ing. G. B. pro syna na ME v šachu 
5. Žádost o poskytnutí dotace Ing. G. B. pro syna na MČR v šachu  
6. Žádost o poskytnutí dotace Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. na MČech v šachu 
7. Žádost o poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice, z.s. na Festival mladších minižákyň 
8. Žádost o poskytnutí dotace Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. na mistrovské závody mládeže 
9. Žádost o poskytnutí dotace Judo Club LITOKAN Litoměřice na nákup žíněnek - tatami 
10. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na dodávku plastového povrchu pro hokejbalové 

hřiště.  
 

Konec jednání: 16:40 hod. 

 

Termín příštího jednání: 21. 11. 2016 od 15:30 hod. v areálu Kalich areny 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 
 
 



1. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS juniorů v hokejbalu v Praze 
 
Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace 
ve výši 20.000 Kč pro účast na Mistrovství světa juniorů v hokejbalu, které se konalo ve dnech 28. 6. – 3. 7. 
2016 v Praze. Litoměřický tým v kategorii U16 se umístil na 3. místě. Dotace by byla použita na částečnou 
úhradu výdajů např. startovné, cestovné, stravné, ubytování.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.    
 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbalu v Kanadě 
 
Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace 
ve výši 50.000 Kč pro účast na Mistrovství světa v hokejbalu, které se konalo ve dnech 20. – 24. 9. 2016 
v Kanadě. Dotace by byla použita na částečnou úhradu výdajů např. startovné, letenky, ubytování. Celkové 
náklady činí 370.000 Kč.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.    
 
 
3. Žádost o poskytnutí dotace Sport Judo Litoměřice, z.s. na člena spolku J. S.   
 
Sport Judo Litoměřice, z.s., IČO: 627 68 514, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace ve 
výši 15.000 Kč pro účast člena spolku J. S. (roč. 2000) v prosinci letošního roku na výcvikovém táboře na 
jedné z japonských universit v Tokiu. Rozpočet činí cca 50.000 Kč a účast není dotována Českým svazem 
juda.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.    
 
 
4. Žádost o poskytnutí dotace Ing. G. B. pro syna na ME v šachu 
 
Ing. G. B., bytem Krabčice žádá o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro syna G. B. (roč. 2000), člena 
Šachového klubu Slavoj Litoměřice, o.s., pro účast na ME mládeže v šachu, které se konalo ve dnech 17. – 
27. 8. 2016 v Praze. Dotace by byla použita na částečnou úhradu startovného a dopravného.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 5.900 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.  
 
 
5. Žádost o poskytnutí dotace Ing. G. B. pro syna na MČR v šachu  
 
Ing. G. B., bytem Krabčice žádá o poskytnutí dotace ve výši 580 Kč pro syna G. B., člena Šachového klubu 
Slavoj Litoměřice, o.s., pro účast na MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu, které se konalo ve dnech 10. – 
11. 9. 2016 ve Vyškově. Dotace by byla použita na úhradu za ubytování.  
 
Komise sportu při RM nedoporučuje RM poskytnutí účelové dotace.  
 
 
6. Žádost o poskytnutí dotace Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. na MČech v šachu 
 
Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s., IČO: 227 15 312, Stránského 2031/18, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 4.100 Kč pro účast šesti hráčů v šachu na Mistrovství Čech mládeže do 16 let, 
které se konalo ve dnech 22. – 29. 10. 2016 v Harrachově. Dotace by byla použita na úhradu startovného. 
Celkové náklady činily 31.100 Kč.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 4.100 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.   
 
 



7. Žádost o poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice, z.s. na Festival mladších minižákyň 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč pro účast na celorepublikovém Festivalu mladších minižákyň, který se konal ve dnech  
29. 4. – 1. 5. 2016 v Ostravě. Litoměřický tým se umístil na 2. místě. Dotace by byla použita na částečnou 
úhradu ubytování, stravování, dopravného a trenérského doprovodu. Rozpočet akce činil 14.650 Kč.  
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.   
 
 
8. Žádost o poskytnutí dotace Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. na mistrovské závody mládeže 
 
Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 013 43 394, Střelecký ostrov 1013/3, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na talentovanou mládež, která se v letošním roce umístila na předních 
medailových příčkách v mistrovských závodech (např. MČR žactva a dorostu, MČR ve sprintu dorostenců, 
MČR družstev, veslařské regaty). Dotace by byla použita na částečné pokrytí nákladů spojených 
s ubytováním, dopravou a úhradou startovného. Náklady na mistrovské závody mládeže činily 68.000 Kč.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP.    
 
 
9. Žádost o poskytnutí dotace Judo Club LITOKAN Litoměřice na nákup žíněnek - tatami 
 
Judo Club LITOKAN Litoměřice, IČO: 467 68 351, Družstevní 1757/27, 412 01 Litoměřice žádá o přidělení 
mimořádné účelové dotace ve výši 80.000 Kč na pořízení nových speciálních judistických žíněnek – tatami. 
Nyní používané tatami jsou již používány více než 30 let a jejich stav je havarijní.   
 
Žádost Juda Clubu LITOKAN Litoměřice o mimořádnou dotaci byla podána jako požadavek na navýšení 
prostředků z rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2017. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 je však 
v rozpočtové položce 03241/3200 – talentovaná mládež, MS, handicap. sport. nedočerpaná částka ve výši 
30.000 Kč. Komise sportu při RM proto doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč 
z rozpočtu odboru ŠKSaPP ještě v letošním roce.    
 
 
10. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na dodávku plastového povrchu pro 
hokejbalové hřiště.  
 
Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace 
ve výši 700.000 Kč na dodávku plastového povrchu pro hokejbalové hřiště. 
 
Komise sportu doporučuje využití dotačního programu z MŠMT 133510 – Podpora materiálně technické 
základny sportu pro rok 2017, který je momentálně vyhlášen s podáváním žádostí do 30. 11. 2016. 
V případě úspěchu ve vyhlášeném dotačním programu doporučuje komise sportu spoluúčast Města ve výši 
20 % nákladů.  
  
 
 
 
 


