
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise sportu  

konané dne 05.11.2012 od 16:00 v areálu Kalich Arény Litoměřice 

Přítomni: 

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

Omluven: x 

Nepřítomen: 

• Mgr. Václav Červín 
• Petr Dvořák 
 

Jednání řídil: Ing. Ivo Elman 

Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

Program: 

1. Žádost T.T.C. Litoměřice 
2. Kritéria pro přiznání dotací pro sportovní oddíly 

 
Konec jednání: 17:30 

Termín příštího jednání: 26.11.2012  

Zapsal(a): Hana Pospíchalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Žádost sportovního klubu T.T.C. Litom ěřice o podporu  

Sportovní klub T.T.C. Litoměřice žádá Město Litoměřice o podporu s úhradou nákladů na provoz haly 
stolního tenisu při GJJ Litoměřice.  

Na jednání komise byli přizváni zástupci výboru sportovního klubu, kteří seznámili přítomné se změnami ve 
výboru klubu. Dále objasnili podanou žádost o podporu s úhradou nákladů na provoz haly. V současné době 
je evidováno ve sportovním klubu 52 aktivních členů. 

Komise sportu nedoporu čuje RM poskytnutí dotace na úhradu náklad ů na provoz haly stolního 
tenisu p ři GJJ Litom ěřice. 

Odůvodnění: Město Litoměřice od letošního roku poskytuje nově sportovním oddílům dotace na částečné 
zabezpečení jejich činnosti z odvodů z loterií a jiných podobných her. Sportovní klub T.T.C. Litoměřice 
obdržel od města v letošním roce téměř dvojnásobnou výši dotací oproti loňskému roku. Sportovní klub musí 
hledat získání finančních prostředků také jinou formou, jako jiné sportovní kluby, např. zvýšením členských 
příspěvků, sponzorské dary, snížením provozních nákladů, využívání haly i jinými subjekty, … .  

 

2. Kritéria pro p řiznání dotací pro sportovní oddíly 

Byla otevřena diskuse k přiznávání dotací dle členských základen sportovním klubům, na částečné zajištění 
jejich činnosti. V roce 2012 byly tyto dotace přiznávány pouze na registrované sportovce u příslušných 
sportovních svazů. Pro rok 2013 budou upraveny dotazníky, které sportovní kluby pro město vyplňují. Návrh 
upravených dotazníků bude zaslán členům komise před konáním dalšího jednání komise sportu. 

 


