
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 27. 11. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Václav Červín 
• Pavel Birner 
• Ing. Pavel Grund 
• Ing. Jan Hrkal 
• Mgr. Petr Klupák 
• Ing. Marek Kocánek 
• Ing. Andrea Křížová 
• Jaromír Tvrzník 

 
 
Omluveni:  

• Mgr. Martin Hrdina 
• Jiří Skřivánek 

 
 
Nepřítomni: x 
 
 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
Program: 
 

1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s. 
2. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
3. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 Slavoj Basketbalový klub 

Litoměřice, z.s.  
4. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
5. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020 
6. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2020 
7. Projekt „Sportuj ve městě“ 

 
Konec jednání: 16:45 hod. 

 

Termín příštího jednání: 23. 1. 2020 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 

 

 

 



1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.  
 

 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace ve výši 
2.300.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 
2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města Litoměřice z provedené veřejnosprávní 
kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 
doporučuje poskytnutí dotace ve výši 2.000.000 Kč.  

 

2. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s. 

 

HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 6.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 
2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města Litoměřice z provedené veřejnosprávní 
kontroly využití dotace za rok 2018 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 
doporučuje poskytnutí dotace ve výši 5.900.000 Kč.  

 

3. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 Slavoj Basketbalový klub 
Litoměřice, z.s. 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím k předloženému finančnímu plánu spolku pro období 
roku 2020, ostatním zdrojům financování jeho činnosti, aktuální členské základně k datu žádosti, využívané 
sportovní infrastruktuře, jakož i ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné 
zprávě útvaru kontroly a interního auditu města Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace 
za rok 2018 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 doporučuje poskytnutí 
dotace ve výši 2.100.000 Kč.  

 

4. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.  
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí dotace ve 
výši 900.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2020. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím k předloženému finančnímu plánu spolku pro období 
roku 2020, ostatním zdrojům financování jeho činnosti, aktuální členské základně k datu žádosti, využívané 
sportovní infrastruktuře, jakož i ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné 
zprávě útvaru kontroly a interního auditu města Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace 
za rok 2018 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2020 doporučuje poskytnutí 
dotace ve výši 800.000 Kč.  

 

5. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 je vyčleněna částka 4.000.000 Kč na Program podpory 
celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích. Komise sportu při RM projednala a upravila podmínky 
dotačního Programu. Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 
2. 12. 2019 a poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může město 
dle zákona 250/2500 Sb. přijímat až po 30 dnech ode dne, kdy je Program vyhlášen. Město Litoměřice bude 
přijímat žádosti o dotace ve lhůtě od 6. do 17. 1. 2020, na dříve a pozdě podané žádosti nebude brán zřetel.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory celoroční činnosti sportovních 



spolků v Litoměřicích na rok 2020 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. 
 
6. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2020 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 je vyčleněna částka 150.000 Kč na Program podpory „Sport 
pro zdraví/sport pro všechny“. Komise sportu při RM projednala a upravila podmínky dotačního Programu. 
Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 16. 12. 2019 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 20. 1. 
do 14. 2. 2020, 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“ pro rok 2020 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. 
 
 
 
7. Projekt „Sportuj ve městě“ 
 
Město Litoměřice obdrželo nabídku projektu „Sportuj ve městě“, pro prezentaci sportovních spolků formou 
mobilní aplikace a webového portálu.  
 
Členové komise sportu při RM se seznámili s materiály k nabízenému projektu a jeho realizaci nedoporučují, 
především z důvodu vysokých pořizovacích nákladů i nákladů na provoz aplikace. 
 
 
 
 
 


