
 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného 19. 1. 2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice 
 

Přítomni: 
Mgr. Václav Červín – online 
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Marek Kocánek 
Ing. Andrea Křížová 
Jaromír Tvrzník 
 
Omluveni: 
Pavel Birner 
Mgr. Martin Hrdina 
Jiří Skřivánek 
 
Nepřítomni: 
Ing. Pavel Grund 
Mgr. Petr Klupák 
 
 
Program: 

1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 
2. Žádost Sdružení hasičů ČMS ÚK 

 
Konec jednání: 16:40 hod. 
 
Termín příštího jednání: bude včas upřesněn 
 
Zapsala: Hana Pospíchalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 
 
V rozpočtu Města Litoměřice na rok 2022 byla schválena částka ve výši 3.600 tis. Kč pro přiznání 
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V listopadu 2021 byl Městem 
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v 
Litoměřicích na rok 2022. Celkem bylo do Programu přijato 29 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: 
• tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní 
infrastrukturu 
• členská základna 
• nejvyšší hraná soutěž 
• finanční náročnost sportovního odvětví 
• atraktivita sportu – divácká návštěvnost 
• vlastní sportoviště 
• zajištění vícezdrojového financování spolku 
 
komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila dle stanovených kritérií a předkládá 
RM a ZM k projednání poskytnutí dotací jednotlivým sportovním spolkům dle přílohy (návrh viz 
příloha zápisu). Žádosti o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč budou předloženy na jednání ZM dne 
27. 1. 2022 a žádosti do 50 tis. Kč budou předloženy na jednání RM dne 7. 2. 2022. 
 
V současné době nemohou, městem evidované, tři sportovní spolky žádat o poskytnutí dotací 
z důvodu nesplnění dodání povinných příloh k žádostem o poskytnutí dotací, konkrétně jde o 
výpis z evidence skutečných majitelů dle ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené spolky 
pracují na odstranění závad u příslušného rejstříkového soudu a lze předpokládat, že během 
letošního roku potřebný výpis získají. Z tohoto důvodu byla v Programu podpory ponechána 
rezerva ve výši 75. tis. Kč.  
 
 
 

2. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje  
 
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 711 73 811 žádá o finanční podporu v rozmezí 30 000 – 50 000 Kč na pořádání 
Mistrovství ČR v Celoroční činnosti dorostu, které se bude konat ve dnech 1. – 3. 7. 2022 v Ústí 
nad Labem. 
 
Komise sportu při RM nedoporučuje RM poskytnutí dotace z důvodu, že uvedeného MČR se 
nezúčastní nikdo z litoměřických občanů. 
 
 
 
 


