
Zápis z jednání komise rady města 

pro sport a tělovýchovu 

č. 01/19 

Den konání 23. ledna 2019 

Místo konání MÚ Litomyšl 

Čas  Od 16.00 Do   18.00  

     

Přítomnost členů komise Mgr. Josef Štefl přítomen 

Miloslav Sejkora omluven 

Věra Janečková přítomna 

Petr Fila, DiS. přítomen 

Bc. Veronika Stratílková přítomen 

František Jandáček přítomen 

 Filip Holub nepřítomen 

 Mgr. Martin Šorf přítomen 

 Pavel Brůj přítomen 

 Stanislava Kusá přítomna 

 Mgr. Karel Štarman nepřítomen 

 Jiří Smékal přítomen 

 Ing. Lukáš Kubíček přítomen 

   

   

Přítomnost pracovníka MěÚ PhDr. Milada Nádvorníková přítomna 

Přítomnost dalších osob  Bc. M. Vojáček přítomen 

   

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo předsedy 

2. Směrnice č. 16/18 

3. Propagace Města Litomyšl 

4.  Dotační programy na rok 2019 – systém poskytování prostředků  

5. Nové žádosti na podporu činnosti dětí 

6. Nové žádosti na podporu provozních výdajů 

7.  Žádosti na akce  

8. Žádost opravy bikeparku 



                                                                 

 

9.  Požadavky osadních výborů, hřiště Wembley a hřiště Purkmistra Laška 

10. PhDr. Marian Jelínek, PhD. v Ústí nad Orlicí – 2. 4. 2019 

  

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Předseda komise přivítal přítomné členy komise a nastínil program jednání. Členové komise se vzájemně 

představili.  

2. Komise byla seznámena se směrnicí č. 16/18 – „Statut, jednací a organizační řád komisí Rady Města, odborných 

pracovních skupin a projektových týmů Rady Města“. Viz. příloha č. 1.  

Usnesení Komise vzala na vědomí Směrnici č. 16/18. Viz příloha.  

3. Komise byla seznámena s požadavkem vedení města, aby organizace, které obdrží dotaci z rozpočtu Města 

Litomyšle prezentovaly Město Litomyšl. O způsobu prezentace byli informováni Bc. M. Vojáčkem. Podrobnosti jsou 
uvedeny zde: www.litomysl.cz/dotace/loga 

V případě dotazů pište na mail michele.vojacek@litomysl.cz či volejte na číslo 724 917 054.   
Komise diskutovala o vhodných umístěních reklamních bannerů: městská sportovní hala, TJ Jiskra + malá 

tělocvična + herna stolního tenisu, letní stadion, hřiště s umělou trávou, sokolovna, tenisové a volejbalové kurty, 

bikepark, bazén, plovárna, sportcentrum, zimní stadion, tělocvična II. ZŠ, tělocvična I. ZŠ.  

Usnesení Komise doporučuje RaM zvážit umístění bannerů na těchto místech: městská sportovní hala, TJ Jiskra + malá 

tělocvična + herna stolního tenisu, letní stadion, hřiště s umělou trávou, sokolovna, tenisové a volejbalové kurty, 
bikepark, bazén, plovárna, sportcentrum, zimní stadion, tělocvična II. ZŠ, tělocvična I. ZŠ. 

Zajistí Bc. M. Vojáček 

4. Komise byla seznámena s celkovým objemem prostředků na podporu sportu na kapitole 08 na rok 2019.  
Dotační program na podporu sportovní činnosti – 1 400 tis. Kč  (RaM 543/18 ze dne 21.6.2018) 

Dotační program na podporu provozních výdajů sport. org.  -1 100 tis. Kč  (RaM 542/18 ze dne 21. 6. 2018) 
Údržba hřiště s umělou trávou na stadionu - 100 tis. Kč (návrh na povýšení + 50 tis. Kč – po ZaM 21. 2. 2019) 

Individuální dotace - 100 tis. Kč (bude povýšeno o cca 59 tis. Kč, vratka TJ Sokol 2018 – po ZaM  21. 2. 2019) 
Odměňování trenérů - 325 tis. Kč 

Údržba hřišť – 50 tis. Kč 
Nákup herních prvků – 300 tis. Kč 

Dotace schválené RaM či ZaM mohou být vyplaceny pouze v případě, že bylo řádně předloženo vyúčtování.  

Komise byla seznámena se stávajícím způsobem výpočtu dotace na podporu sportujících dětí a propočtem dotací 
na provoz na rok 2019. Diskutovalo se, zda systém zachovat nebo změnit.  

Vzhledem k výraznému nárůstu počtu dětí u některých organizací, budou předsedové oddílů TJ Jiskra Litomyšl, TC 
Litomyšl, HC Litomyšl, Sports Team, Jardan Karting Klub, Fotbalgolf a Jezdecký klub Hřebčín Suchá vyzváni 

http://www.litomysl.cz/dotace/loga


                                                                 

 

k zaslání přehledu do 28. 2. 2019: kdo, kdy, kde a s kým trénuje. Tedy jednotlivé věkové kategorie, jejich 
tréninkové jednotky, místo tréninků, dny tréninků, kontakt na trenéra. Předsedové oddílů budou na jednání 

komise dne 20.3. 2019 své podklady komentovat. 

Usnesení Komise doporučuje pozvat předsedy oddílů   na jednání komise dne 20. března 2019, aby doložili nárůst 

sportujících dětí, na které požadují dotaci od Města Litomyšle a do 28. 2. 2019 zaslat přehledy za jednotlivé 

věkové kategorie, jejich tréninkové jednotky, místo tréninků, dny tréninků, kontakt na trenéra. Předsedové oddílů 
budou na jednání komise dne 20.3. 2019 své podklady komentovat. 

Hlasování Pro:    11                      Proti: 0                                            Zdržel se:0 

Zajistí M. Nádvorníková   

 

5. 

Komise diskutovala o nových žádostech na podporu sportujících dětí, které předložily organizace:  

Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Fotbalgolf klub Litomyšl, JARDAN KARTING KLB V AČR  

Usnesení Komise doporučuje zástupce organizací Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Fotbalgolf klub Litomyšl  a JARDAN KARTING 

KLB V AČR dne 20. 3. 2019 pozvat na jednání komise, aby prezentovali svoje aktivity s dětmi. 

Hlasování Pro:     11                                   Proti:   0                                             Zdržel se: 0 

Zajistí M. Nádvorníková 

6. Komise diskutovala o nových žádostech na podporu provozních výdajů, které předložily organizace:   

Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Fotbalgolf klub Litomyšl, JARDAN KARTING KLB V AČR 

Usnesení Komise doporučuje zástupce organizací Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Fotbalgolf klub Litomyšl a JARDAN KARTING 

KLB V AČR- dne 20. 3. 2019 pozvat na jednání komise, aby prezentovali svoji organizaci. 

Hlasování Pro:      11                                  Proti:   0                                              Zdržel se:0 

 

7. 
Komise diskutovala o předložených žádostech na akce:  

Zdeněk Pešek – závody, TJ Sokol Lubná – florbalový turnaj, Ing. Martin Kopecký – dětský turnaj ve streeballu   

Usnesení Komise doporučuje RaM podpořit žádosti takto:  
Zdeněk Pešek – závody – 4 tis. Kč 

TJ Sokol Lubná – florbalový turnaj – 0 Kč (akce se nekoná v Litomyšli) 
Ing. Martin Kopecký – dětský turnaj ve streeballe – 10 tis. Kč 

Hlasování Pro:    11                                    Proti:    0                                             Zdržel se: 0 

8. Komise byla seznámena s prezentací plánovaných oprav bikeparku 

Usnesení Komise doporučuje RaM podpořit opravy bikeparku z organizace 2264 v částce 50 tis. Kč 

Hlasování Pro:     11                                   Proti:    0                                            Zdržel se:  0 

9. Komise byla seznámena se zápisem z jednání osadních výborů, kde jsou také uvedeny požadavky na opravy 
dětských hřišť. Komise byla seznámena s dopisem pana Prokopa, který upozorňoval na stav hřišť v Litomyšli, 

především Wembley. Diskutovalo se o stavu hřiště Wembley a dětských hřištích v Litomyšli. M. Nádvorníková 
informovala o komplikacích s pozemkem na ul. Purkmistra Laška. Do vyřešení majetkových poměrů a odstranění 



                                                                 

 

el. vedení nad pozemkem, nelze hřiště budovat.  

Usnesení Komise doporučuje vyčkat na definitivní vyjádření osadních výborů.  

Komise doporučuje hřiště Wembley řešit komplexně a koncepčně.  
Komise doporučuje vyčkat s investicí na hřiště Purkmistra Laška 

Zajistí Ing. A. Dokoupil - Wembley 

Hlasování Pro:     11                                   Proti:   0                                             Zdržel se: 0 

10. Komise byla informována emailem i při jednání komise o zajímavé akci - PhDr. Marian Jelínek, PhD. v Ústí nad 

Orlicí – 2. 4. 2019. V případě zájmu je třeba kontaktovat přímo pana Petra Kulhavého -KulhavyPetr@seznam.cz, 
www.spousti.cz, tel. 736 436 985.  

 Další jednání komise se uskuteční:  

20. března, 29. května, 25. září a 27. listopadu 2019 

 

V Litomyšli dne 23. ledna 2019 

podpis předsedy komise 
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