
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 17.2.2014 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Ing. Ivo Elman 
• Radek Bania 
• Mgr. Václav Červín 
• Libor Hejhal 
• Ing. Jan Hrkal 
• Daniel Krýsl 
• Ing. Andrea Křížová  
• Ing. Josef Mayer 
• Mgr. Jiří Sekyra 
• Eduard Šíf 
• Jaromír Tvrzník 
 

Omluveni:  

• Mgr. Martin Hrdina 
• Daniel Sadil 

 
Nepřítomni: 

• Petr Dvořák  
 
Hosté: 

• Tomáš Hübsch 
• Miroslav Fára 

 
Jednání řídil: Ing. Ivo Elman 

Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

Program: 

1. Žádost o finanční podporu SKI KLUB Pohoří u Malečova, IČO: 22732608, Tašov 48, Ústí nad Labem 
2. Žádost o finanční podporu SK Parta Litoměřicko, IČO: 65082354, 1.máje 59, Úštěk 
3. Žádost o finanční podporu p. V. V. Litoměřice 
4. Žádost o finanční podporu Klub českých turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, Litoměřice, 

oddíl TOPRD 
5. Finanční podpora provozu portálu www.kamvlitomericich.cz 
6. Různé 

 
 
Konec jednání: 16:55 hod. 

Termín příštího jednání: 24.3.2014 od 16:00 hod.   

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 

 

 
 



 
V úvodu jednání komise se představili zástupci SKI KLUBu Pohoří u Malečova, kteří přítomné seznámili 
s provozem lyžařského areálu v k.ú. Pohoří u Malečova. Dle jejich sdělení 90 % lyžařů pochází z oblasti 
Litoměřicka resp. bývalého litoměřického okresu. 
 
 
1.Žádost o finanční podporu SKI KLUB Pohoří u Malečova, IČO: 22732608, Tašov 48, Ústí nad Labem 
 
SKI KLUB Pohoří u Malečova žádá o poskytnutí finanční podpory na zakoupení sněžného děla pro lyžařský 
areál, který provozuje.  
 
Komise sportu při RM nedoporučuje RM poskytnutí dotace, neboť lyžařský areál nevyužívají pouze občané 
s trvalým pobytem v Litoměřicích. Komise preferuje podporu místních sportovních oddílů a klubů a podporu 
sportovních aktivit pořádaných na území města. 
 
 
2. Žádost o finanční podporu SK Parta Litoměřicko, IČO: 65082354, 1.máje 59, Úštěk 
 
Sportovní klub Parta Litoměřicko žádá o poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000,- Kč na pořádání 
Mistrovství světa v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců, které se bude konat 16. – 22. 6. 2014. 
Jeden ze závodů proběhne se startem i cílem v Litoměřicích. Finanční podpora by byla použita na nákup cen 
pro nejlepší závodníky, nákup dresů pro 2 mistry, úhrada sanity pro závod nebo doprava zábran.  
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000,- Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP – ÚZ – 03241/3200 - MS, šampionáty, handicap. sportovci, … 
 
 
 
3. Žádost o finanční podporu p. V. V. Litoměřice 
 
Pan V. V. z Litoměřic žádá o poskytnutí finanční podpory pro dceru B. V., žákyni základní školy, na 
financování jezdeckého sportu – parkurové skákání. Za dvě sezóny měla dcera 240 oficiálních startů a 
zúčastnila se několika seriálů, kde dosáhla výborných výsledků. 
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu odboru 
ŠKSaPP – ÚZ – 03242/3200 – dotace na činnost … 
 
 
4. Žádost o finanční podporu Klub českých turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, Litoměřice, 
oddíl TOPRD 
 
Nově vzniklý turistický oddíl TOPRD (Turistický Oddíl Prarodiče, Rodiče a Děti) žádá o poskytnutí podpory 
na svou činnost ve výši 20.000,- Kč. Finanční podpora by byla použita na náklady na dopravu. 
 
Zástupce TJ Slavoj Litoměřice navrhl, aby nově vznikající turistický oddíl se stal jejich součástí a tím by mohl 
využívat k dopravě vozidla v majetku TJ Slavoj Litoměřice. 
 
Komise sportu při RM nedoporučuje RM poskytnutí dotace a přiklání se k návrhu TJ Slavoj Litoměřice.  
 
 
5. Finanční podpora provozu portálu www.kamvlitomericich.cz 
 
Na základě žádosti sportovních klubů a oddílů bude finančně podpořen provoz webového portálu „Kam 
v Litoměřicích“, který slouží jako ucelený zdroj informací o kulturních, společenských resp. sportovních akcí 
pořádaných ve městě Litoměřice. Je propojen jak s oficiálními webovými stránkami města Litoměřice, tak i 
stránkami Informačního centra. Kulturní subjekty (pěvecké sbory, divadelní soubory a další) hodnotily kladně 
jeho fungování v uplynulém roce. Nově se tak budou moci prezentovat všechny sportovní oddíly ve městě 
formou profilu svého klubu, odkazu na domácí web stránky, tak i pravidelně do kalendáře akcí zadávat 
pořádaná soutěžní utkání, mistrovství atd… 
 
Komise sportu při RM doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP – 
ÚZ – 03242/3200 – dotace na činnost … 
 



 
6. Různé 
 
V Litoměřicích vzniká nový sportovní klub boxu, který hledá prostory pro svou činnost. Dle sdělení ředitele 
Městských sportovních zařízení v Litoměřicích je již zástupci klubu kontaktovali. Od TJ Slavoj Litoměřice jim 
byla nabídnuta spolupráce, zatím bez odezvy. 
 
Ing. Andrea Křížová seznámila přítomné s časovým harmonogramem zpracování „Strategie rozvoje sportu 
v Litoměřicích“. 
 
Dnes se koná od 18:00 hod. v Domě kultury již 14.ročník vyhlášení ankety „O nejúspěšnějšího sportovce 
okresu Litoměřice za rok 2013“.  


