
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 11. 3. 2020 od 15:30 hod. v zasedací místnosti „U Štěpána“ MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Pavel Birner 
• Ing. Jan Hrkal 
• Mgr. Petr Klupák 
• Ing. Andrea Křížová 
• Jiří Skřivánek 
• Jaromír Tvrzník 

 
 
Omluveni:   

• Mgr. Václav Červín 
• Mgr. Martin Hrdina 

• Ing. Marek Kocánek 
 

 
Nepřítomni: 

• Ing. Pavel Grund 
 

 
Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová 
 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
 
Program: 
 

1. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020 
2. Žádost o podporu HIPODROM MOST a.s. 
3. Žádost o poskytnutí dotace FK Litoměřicko, z.s. 
4. Žádost PO MSZ v Litoměřicích 

 
Konec jednání: 16:20 hod. 

 

Termín příštího jednání: bude včas upřesněn 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020 
 

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 byla schválena částka ve výši 150 tis. Kč pro dotační program 
v oblasti sportu. V prosinci 2019 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory „Sport pro 
zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020. Celkem bylo do Programu přijato 21 žádostí o poskytnutí dotací. 

V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• naplňování cíle programu 
• dopad na cílovou skupinu 
• originalita, vzorový projekt 
• finanční stránka projektu. 

Komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučuje RM schválit předložený návrh na 
přidělení dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy.  

 

2. Žádost o podporu HIPODROM MOST a.s. 
 
Společnost HIPODROM MOST a.s., K Hipodromu 213, 434 01 Most, IČO: 646 53 269 žádá o podporu 
dostihového dne Jarní cena města Mostu ve výši 50.000 Kč, který se uskuteční 2. 5. 2020. 
 
Komise sportu při RM nedoporučuje RM poskytnutí dotace z důvodu, že podmínky konání akce jsou mimo 
cíle programu podpory sportu a aktivního trávení volného času, resp. akce se nekoná na území města 
Litoměřice, ani nejde o akci primárně otevřenou pro širokou veřejnost z Litoměřic. 
 
 

3. Žádost o poskytnutí dotace FK Litoměřicko, z.s. 

FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 žádá o poskytnutí dotace ve 
výši 25.000 Kč na podporu oslav 100 let fotbalu v Litoměřicích, které by se měly konat dne 6. 6. 2020.  
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu 
ŠKSaPP. 

 
 
 

4. Žádost PO MSZ v Litoměřicích 
 
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 709 23 477 žádá o výměnu mantinelů ledové plochy na zimním stadionu v Litoměřicích. Mantinely byly 
měněny naposledy v roce 2002, jsou již na konci své životnosti, neodpovídají požadavkům na bezpečnost 
uživatelů a již neodpovídají ani pravidlům IIHF či ČSLH, a tak jsou utkání hrána na základě výjimky ze strany 
vedení soutěží. 
 
Komise sportu při RM doporučuje výměnu mantinelů ledové plochy na zimním stadioně v Litoměřicích.  

 


