
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise sportu  

konané dne 24.09.2012 od 16:00 v areálu Fotbalového klubu Litoměřice 

Přítomni: 

• Ing. Ivo Elman 
• Radek Bania 
• Mgr. Václav Červín 
• 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: 

• Petr Dvořák 
 

Jednání řídil: Ing. Ivo Elman  

Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

Program: 

1. Žádost T.T.C. Litoměřice  
2. Žádost P.B. Litoměřice 
3. Různé  

Konec jednání: 17:10 

Termín příštího jednání: 05.11.2012 v areálu Kalich Arény Litoměřice 

Zapsala: 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.  

Během jednání komise bylo zjištěno, že dosavadní předseda klubu již není statutárním zástupcem a není 
znám nový předseda klubu. Vzhledem k tomuto zjištění nebyla prozatím ani podepsána smlouva o dotaci na 
činnost (odvody z loterií) dle usnesení ZM ze dne 28.6.2012.  

Bude písemn ě osloven výbor klubu T.T.C. Litom ěřice, aby podal informaci o novém statutárním 
zástupci klubu. 

 
 
2. Žádost pana P.B. Litom ěřice 
 
Pan P.B. Litoměřice žádá o poskytnutí finančního daru na zakoupení sportovního mechanického vozíku 
HANDBIKE. 
 
Vzhledem k finan čním možnostem v rámci schváleného rozpo čtu m ěsta na rok 2012 komise sportu 
nedoporu čuje RM poskytnutí finan čního daru. 
 
 
 
3. Různé 
 
Členy komise byl projednán dotaz zástupce o.s. Klub potápěčů Kraken Litoměřice, týkající se závazných 
pravidel pro rozdělování odvodů z loterií a jiných podobných her, schválených ZM dne 28.6.2012. Tento 
sportovní klub organizuje 80 členů z řad dětí a mládeže v disciplínách ploutvového plavání a rychlostního 
potápění. 
 
Komise sportu p ři RM doporu čuje RM poskytnutí dotace z odvod ů z loterií a jiných podobných her 
pro Klub potáp ěčů Kraken Litom ěřice ve výši 30.000,- K č.   

 


