MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise sportu

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného 8.11. 2021 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni:
Mgr. Václav Červín
Ing. Andrea Křížová
Ing. Marek Kocánek
Pavel Birner
Mgr. Martin Hrdina
Ing. Jan Hrkal
Jiří Skřivánek
Jaromír Tvrzník
Ing. Pavel Grund
Omluveni:
Nepřítomni:
Mgr. Petr Klupák

Program:
1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2022
2. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022
3. Žádost Slavoj BK Litoměřice, z.s. o dotaci – účast U19 na turnaji The College Classic,
Itálie
4. Různé
Konec jednání: 16:50 hod.
Termín příštího jednání: 29. 11. 2021
Zapsala: Ing. Andrea Křížová
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1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2022
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 je vyčleněna částka 3.600 tis. Kč na Program
podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022.
Na návrh odboru ŠKSaPP po projednání s útvarem kontroly a interního auditu města Litoměřice
byl komisi předložen upravený návrh na vymezení účelu poskytovaných dotací.
Členové komise návrh projednali a doporučují RM schválit podmínky po zapracování změn
jednomyslně odsouhlasených členy komise – finální verze viz příloha zápisu.
Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 29. 11. 2021 a
poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může
poskytovatel přijímat až po 30 dnech, kdy je Program vyhlášen. Město Litoměřice bude žádosti
o dotace přijímat ve lhůtě od 3. 1. – 16. 1. 2022, na dříve a pozdě podané žádosti nebude brán
zřetel.
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory celoroční činnosti
sportovních spolků a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.
Po vyhlášení Programu na webových stránkách města budou městem evidované sportovní
spolky upozorněni na jeho vyhlášení prostřednictvím e-mailů.

2. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 je vyčleněna částka 150.000 Kč na Program
podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“. Komise sportu při RM projednala podmínky
dotačního Programu – viz příloha zápisu.
Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 13. 12. 2021 a
poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může
poskytovatel přijímat až po 30 dnech, kdy je Program vyhlášen. Město Litoměřice bude žádosti
o dotace přijímat ve lhůtě od 1. 2. do 31. 3. 2022, na dříve a pozdě podané žádosti nebude brán
zřetel.
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory „Sport pro
zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.
Po vyhlášení Programu na webových stránkách města budou městem evidované sportovní
spolky upozorněni na jeho vyhlášení prostřednictvím e-mailů.

3. Žádost Slavoj BK Litoměřice, z.s. o dotaci – účast U19 na turnaji The College Classic,
Itálie
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO:
270 09 441 žádá o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na účast extraligového týmu U19 na
zahraničním turnaji The College Classic, který se konal ve dnech 27. – 29. 10. 2021 v
Borgomaneru v Itálii.
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Komise sportu při RM žádost projednala a nedoporučuje RM poskytnutí dotace, a to z
následujících důvodů:
- Slavoj BK Litoměřice, z.s. obdržel od města Litoměřice dotaci ve výši 1.890 tis. Kč na celoroční
činnost v roce 2021, kdy kvůli pandemickým opatřením většina běžných
aktivit/tréninků/soutěžních utkání/soustředění atd. nemohla být realizována, proto mohl tyto
prostředky využít právě na zahraniční turnaj
- ostatní kolektivní sporty podporované městem Litoměřice nejsou při výjezdech do zahraničí
podporovány z grantu "MS, ME, MČR, talentovaní sportovci", pokud jde o přátelská utkání –
výjezd hradí buď z dotace na činnost, úplaty od rodičů nebo sponsoringem
- v minulosti poskytnuto kolektivním sportům pouze na účast na MČR, ME, MS
Stanovisko společně se žádostí bude předloženo Radě města k projednání dne 15. 11. 2021.

4. Různé
Člen komise Jiří Skřivánek kritizoval stav hřišť a veřejných sportovišť na panelákových sídlištích,
zejména pak hřiště mezi ulicemi Liškova a Odboje.
Začátkem roku 2022 bude na jednání komise pozván technik města p. Václav Blecha, který má
údržbu/revize veřejně přístupných (bez správce) dětských hřišť a sportovišť v kompetenci.
Přehled s fotografiemi na:
https://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c8763
3936936b9114

