
Zápis z jednání komise rady města 

pro sport a tělovýchovu 

č. 02/19 

Den konání 20. března 2019 

Místo konání MÚ Litomyšl 

Čas  Od 16.00 Do   18.45  

     

Přítomnost členů komise Mgr. Josef Štefl přítomen 

Miloslav Sejkora přítomen 

Věra Janečková přítomna 

Petr Fila, DiS. omluven 

Bc. Veronika Stratílková přítomen 

Mgr. Zdeněk Chalupník omluven 

 Filip Holub omluven 

 Mgr. Martin Šorf přítomen 

 Pavel Brůj přítomen 

 Stanislava Kusá přítomna 

 Mgr. Karel Štarman nepřítomen 

 Jiří Smékal přítomen 

 Ing. Lukáš Kubíček přítomen 

 Jiří Skřivan omluven 

   

Přítomnost pracovníka MěÚ PhDr. Milada Nádvorníková přítomna 

Přítomnost dalších osob  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M přítomen 

   

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo předsedy a přivítání pana starosty 

2. Doplnění komise o nové členy - informace 

3. Nové workoutové prvky - potřebnost, umístění 

4.  Strategie sportu - aktualizace, analýza, facilitátor 

5. Nové žádosti o dotace na rok 2019  

6. Informace o uskutečněných individuálních schůzkách a návrh dotace do RaM 

7.  Žádosti na dotace 2020, příprava dotačních programů 2020 - aktualizace + podklady k excel. tabulce s daty 



                                                                 

 

aktivních sportovců, přehled skutečných provozních nákladů za rok 2018  

8. Individuální dotace - žádosti 

9.  Dětská hřiště - ul. Purkmistra Laška, Wembley, Pohodlí, Fugnera 

10. Diskuse 

  

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Předseda komise přivítal přítomné členy komise, pana starostu a nastínil program jednání.  

 

 
2. 

Předseda informoval o změnách v obsazení komise. Noví členové komise byli seznámeni 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. 

Předseda informoval členy o možnosti a)rozšíření workoutového hřiště  b) vybudování nového hřiště v jiné lokalitě 
Komise diskutovala o potřebnosti a umístění prvků. Stávající hřiště je vyhovující a další rozšíření není třeba. Jiná 

vhodná lokalita by byla možná - Nedošínský háj, Záhájská ulice, prostor za Smetanovým domem, hřiště Větrník. 
Starosta projedná s Nadací Proměny, zda by bylo možné novou sestavu umístit za Smetanův dům a zda by nadace 

prvek uhradila.  
Zároveň starosta informoval o úpravách prostoru za Primátorskou hrází, kde bude z dotace uhrazena výstavba 

lanového parku, grilovacího místa a laviček.  

Usnesení Komise doporučuje panu starostovi projednat s Nadací Proměny zakoupení a uhrazení cvičební sestavy do prostoru 
za Smetanovým domem.  

Stávající hřiště komise nedoporučuje rozšiřovat.  

Zajistí Nádvorníková, Brýdl 

 

4. 

Předseda informoval členy o zájmu pana starosty aktualizovat Strategii sportu, kdy požaduje věnovat se analýze 

sportovišť a sportování v Litomyšli. Debatovalo se o potřebě zajištění facilitátora, který by vedl debatu při 
vytváření SWOT analýzy, moderování diskuse….  

Schválený dokument: https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=strategicky_plan&akce=sp_sport  

Usnesení Pan starosta požaduje vyjádření komise, co sportovní veřejnost (zastoupená v komisi) požaduje, aby Město 

Litomyšl podporovalo. Každý člen komise ve svém okolí prověří, zda by některý student vhodné VŠ mohl 
v seminární práci, bakalářské či diplomové práci zpracovat danou analýzu, poskytnout návrhy a inspirace.  

N. Nádvorníková bude kontaktovat VŠ v Olomouci prostřednictvím PhDr. M. Hermana.  

Zajistí Nádvorníková, Štefl, členové komise 

 Předseda připomněl závěry minulého jednání: Vzhledem k výraznému nárůstu počtu dětí u některých organizací 

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=strategicky_plan&akce=sp_sport
https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=strategicky_plan&akce=sp_sport


                                                                 

 

 
 

 
 

 
 

 
5. 

měli předsedové oddílů TJ Jiskra Litomyšl, TC Litomyšl, HC Litomyšl, Sports Team, Jardan Karting Klub, Fotbalgolf 
a Jezdecký klub Hřebčín Suchá zaslat přehledy 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 
měli na jednání komise dne 20.3. 2019 své podklady komentovat. Podklady některé oddíly zaslaly, ale vzhledem 

k velké různorodosti materiálů, navrhujeme vytvořit souhrnnou databázi sportujících dětí, která by se stala 
podkladem pro vytváření dotačních programů na rok 2020. Viz. příloha č. 2 

Komisí doplněný formulář pro přehled bude zaslán jednotlivým oddílům se žádostí o doplnění informací do 30. 
dubna 2019 a na jednání komise 29. května 2019 se bude komise daty zabývat. Máme zájem zjistit skutečný 

počet sportujících dětí a mít kvalitní data pro vytvoření nových dotačních pravidel. Inspirací může být systém 
MŠMT. 

Dále komise řešila nutnost důsledné kontroly skutečně sportujících dětí.  

Usnesení M. Nádvorníková zašle všem oddílům přehlednou exelovou tabulku, kterou oddíly zpracují a do 30. 4. 2019 
odešlou na odbor školství a sociální péče. 29. května 2019 bude komise řešit zaslaná data. 

Každý člen komise se zamyslí nad možným kontrolním systémem.  

Hlasování Nehlasovalo se   

Zajistí M. Nádvorníková   

 
 

 
6. 

Komise diskutovala o nových žádostech na podporu sportujících dětí a mládeže, které předložily organizace:  
Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Fotbalgolf klub Litomyšl, JARDAN KARTING KLUB V AČR.  

Předseda informoval o uskutečněných schůzkách s předsedy těchto organizací.  
Nutno konstatovat, že jejich žádosti byly předložené včas a řádně.  M. Nádvorníková a J. Štefl projednali jednotlivé 

žádosti se zástupci organizací na samostatných schůzkách. Žádosti splňují podmínky dotačních programů. 

Usnesení Komise doporučuje RaM poskytnout dotace na podporu sportujících dětí a mládeže pro Jezdecký klub Hřebčín 
Suchá – 15 000 Kč      Fotbalgolf klub Litomyšl -  5 000 Kč, JARDAN KARTING KLUB V AČR – 4 000 Kč. 

Hlasování Pro:      9                                Proti:  0                                             Zdržel se: 1 

Zajistí M. Nádvorníková 

 

7. 

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

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

Usnesení Komise doporučuje schválit dotace na podporu provozu pro  Jezdecký klub Hřebčín Suchá -  5 000 Kč, Fotbalgolf 
klub Litomyšl – 5 000 Kč a JARDAN KARTING KLIB V AČR- 1 000 Kč. 

Hlasování Pro:      6                                 Proti:    2                                           Zdržel se:2 

 
8. 

Komise diskutovala o předložených žádostech na akce. Příloha č. 3 

Usnesení Komise doporučuje RaM poskytnout dotace dle přílohy č. 3 

Hlasování Pro:      10                                Proti:   0                                             Zdržel se: 0 



                                                                 

 

9. Komise diskutovala nad systémem roku 2020 – podpora provozních výdajů sportovních organizací.  

Usnesení M. Nádvorníková vyzve jednotlivé oddíly k zaslání skutečných provozních výdajů za kalendářní rok 2018 z 

účetnictví organizace. Termín 30. 4. 2019  
Způsobilé výdaje za kalendářní rok 2018 Částka v Kč 

Nájem       

Elektrická energie       

Plyn       

Vodné, stočné       

Výdaje celkem       

 
 

Hlasování Nehlasovalo se 

 
 

10. 

Komise byla seznámena se závěry jednání, které proběhly na hřištích na Pohodí,, ul. Fugnera a Purkmistra Laška 
s občany daných lokalit.  

Do vyřešení majetkových poměrů a odstranění el. vedení nad pozemkem u hřiště na ul. Purkmistra Laška nelze 
hřiště budovat. Bylo dohodnuto s Ing. J. Svobodou, že firma Hristehras.cz navrhne řešení pozemkových úprav a 

herní prvky na hřiště, abychom byli připraveni k realizaci, která bude pravděpodobně postupná, vzhledem 
k náročnosti terénu a zvýšeným požadavkům na rozpočet.  

Na I. MŠ padá zámecká zeď, pod kterou je herní sestava. Tuto sestavu MSL vykopou, rozmontují a část herní 
sestavy bude osazena na hřiště na Pohodlí, část na ul. Fugnera.  

Nadále čekáme na vyjádření konkrétních požadavků na herní prvky od osadních výborů.  

Usnesení Komise doporučuje vyčkat na definitivní vyjádření osadních výborů.  
Komise doporučuje vyčkat s investicí na hřiště Purkmistra Laška, mít akci připravenou 

Pohodlí a ul. Fugnera vyřešit sestavou z I. MŠ. 

Zajistí Nádvorníková 

Hlasování Nehlasovalo se  

11. Předseda komise předal zástupcům oddílů volejbal a basketbal, kteří společně s oddílem florbalu nejvíce využívají 

sportoviště Městská sportovní hala, aktualizovanou směrnici k obsazovaní haly, kterou připravil ředitel ZŠ P. Jirsa. 
Součástí směrnice bude příloha s návrhem navýšení ceníku za pronájem od 1.9.2019, který bude předložen RaM 

ke schválení a následně s ním budou oddíly seznámeny. 

Hlasování Nehlasovalo se 

 Další jednání komise se uskuteční:  

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

 podpis předsedy komise 



                                                                 

 

V Litomyšli dne 20. března 2019  

 


