
Zápis z jednání komise rady města 

pro sport a tělovýchovu 

č. 03/19 

Den konání 29. května 2019 

Místo konání MÚ Litomyšl 

Čas  Od 15.00 Do   18.30  

     

Přítomnost členů komise Mgr. Josef Štefl přítomen 

Miloslav Slavík přítomen 

Věra Janečková přítomna 

Petr Fila, DiS. přítomen 

Bc. Veronika Stratílková přítomna 

Mgr. Zdeněk Chalupník přítomen 

 Filip Holub omluven 

 Mgr. Martin Šorf přítomen 

 Pavel Brůj přítomen 

 Stanislava Kusá přítomna 

 Mgr. Karel Štarman přítomen 

 Jiří Smékal přítomen 

 Ing. Lukáš Kubíček přítomen 

 Jiří Skřivan přítomen 

   

Přítomnost pracovníka MěÚ PhDr. Milada Nádvorníková přítomna 

Přítomnost dalších osob  Michal Háp přítomen 

   

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo předsedy a přivítání nových členů komise 

2. Nové parkurové prvky - nabídka 

3.  Strategie sportu - aktualizace, analýza 

4. Doplněné tabulky sportujících dětí a provozních výdajů  

5.  Příprava dotačních programů 2020 - aktualizace + podklady k excel. tabulce s daty aktivních sportovců, přehled 

skutečných provozních nákladů za rok 2018  

6.  Dětská hřiště - ul. Purkmistra Laška, Wembley, Pohodlí, Fugnera, Husovka, Sv. Ján, požadavky osadních výborů  



                                                                 

 

7. Dotační programy – Město Litomyšl, Pardubický kraj, MŠMT – Můj klub 

8. Žádosti na podporu akcí 2019 

9. Diskuse 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Předseda komise zahájil jednání, přivítal nové členy a nastínil program jednání.  

 

 
 

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 Nehlasovalo se 

 
2. 

Předseda informoval členy o nabídce, kterou obdržel pan starosta od  společnosti COLMEX s.r.o. na vybudování 
parkurového hřiště.  

Diskutovalo se o vhodném místě – Wembley, Letní stadion Černá hora, Větrník, park před halou Jiskra, areál 
koupaliště. Diskutovalo se o potřebě umístění hřiště v takové lokalitě, kde bude zajištěna bezpečnost sportovců 

včetně zajištění kamerového systému. 

Usnesení Komise vzala na vědomí informaci o nabídce společnosti Colmex a doporučuje RaM jednat s Nadací Proměny a 

zvážit vybudování hřiště v prostoru za Smetanovým domem.  

Zajistí Nádvorníková, Štefl 

Hlasování Pro: 14                                                         Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

3. 

Předseda připomněl členům požadavek pana starosty D. Brýdla - aktualizovat Strategii sportu, kdy je třeba se 

věnovat analýze sportovišť a sportování v Litomyšli.  
Schválený dokument: https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=strategicky_plan&akce=sp_sport  

Pan starosta požaduje vyjádření komise, co sportovní veřejnost (zastoupená v komisi) požaduje, aby Město 
Litomyšl podporovalo. Každý člen komise ve svém okolí měl prověřit, zda by některý student vhodné VŠ mohl 

v seminární práci, bakalářské či diplomové práci zpracovat danou analýzu, poskytnout návrhy a inspirace.  
N. Nádvorníková kontaktovala VŠ v Olomouci prostřednictvím PhDr. M. Hermana, ale spolupráce nebyla navázána. 

Usnesení Každý člen komise ve svém okolí prověří, zda by některý student vhodné školy mohl v seminární práci, bakalářské 

či diplomové práci zpracovat danou analýzu, poskytnout návrhy a inspirace.  
Do 30. 6. 2019 zašle M. Nádvorníkové informaci  

Zajistí  členové komise 

Hlasování Pro: 14                                                         Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

 
4. 

 

Předseda připomněl závěry minulého jednání: Komisí doplněný formulář pro přehled byl zaslán jednotlivým 

oddílům se žádostí o doplnění informací do 30. dubna 2019 k projednání na komisi dne 29. května 2019.  
Máme zájem zjistit skutečný počet sportujících dětí a mít kvalitní data pro vytvoření nových dotačních pravidel. 

M. Nádvorníková informovala, že od některých oddílů k dnešnímu datu žádné podklady nebyly doručeny. Bez 

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


                                                                 

 

 
 

kompletních dat nelze vytvořit funkční systém. Členové byli seznámeni s přehledem, který je nyní vytvořen ze 
získaných dat od oddílů. Komise diskutovala nad systémem na rok 2020.  

Usnesení Každý člen komise se zamyslí nad možným kontrolním systémem.  

Hlasování Nehlasovalo se   

Zajistí M. Nádvorníková   

5. 

 
 

Všechny oddíly byly vyzvány k zaslání skutečně vynaložených výdajů na provoz za rok 2018.  

Komise byla seznámena s výsledky sběru dat.  
Komise diskutovala nad systémem roku 2020 – podpora provozních výdajů sportovních organizací.  

Způsobilé výdaje za kalendářní rok 2018 Částka v Kč 

Nájem       

Elektrická energie       

Plyn       

Vodné, stočné       

Výdaje celkem       
 

Usnesení  

Hlasování Nehlasovalo se 

Zajistí M. Nádvorníková 

 

6. 

Komise byla seznámena s aktualitami vztahujícími se k problematice dětských hřišť.  

1.Osadní výbory stále svoje požadavky nespecifikovaly. 
2.Hřiště Pohodlí – po odstranění herního prvku zůstala kruhová dopadová plocha, na kterou je složité osadit nový 

prvek. Diskutujeme již  dlouhou dobu, co je vhodné za rozumnou cenu. Bude zakoupen cvičící stroj od společnosti 
COLMEX s.r.o. za předpokladu, že Město Litomyšl uspěje v dotačním řízení a obdrží nadační příspěvek 50%. 

Oplocení v rozsahu 12 m se řešit nebude.  
3.Ulice Fugnera a hřiště na Wembley budou doplněna herní sestavou z I. MŠ. Osadí ji MSL.   

4.Ul. Purkmistra Laška – byl představen nový návrh úpravy lokality. Stále trvá, že do vyřešení majetkových 
poměrů a odstranění el. vedení nad pozemkem u hřiště na ul. Purkmistra Laška nelze hřiště budovat.  

5.Požadavky na hřiště Husovka  a Sv. Ján – tyto lokality se nebudou upravovat ani vylepšovat.   
6.Wembley – buduje se dopravního hřiště z projektu Mikroregionu Litomyšl 

Usnesení Komise doporučuje vyčkat na definitivní vyjádření osadních výborů, vyřešit Pohodlí.  

Komise doporučuje vyčkat s investicí na hřiště Purkmistra Laška, mít akci připravenou dle nabídky  - varianta bez 
dopadových ploch. 

Komise nedoporučuje rozšiřovat další lokality o herní prvky, ale starat se o kvalitní údržbu stávajících hřišť.  

Hlasování Pro:  14                                     Proti:     0                                          Zdržel se:0 

 

7. 
Komise diskutovala o dotačních zdrojích na podporu sportu. Většina oddílů žádá Pardubický kraj i MŠMT. 



                                                                 

 

Usnesení Komise diskutovala o dotačních zdrojích na podporu sportu. Dotace Města Litomyšle má být pouze jedním 
z možných zdrojů. Je nutné žádat na MŠMT – Můj klub či na Pardubickém kraji 

Hlasování Nehlasovalo se 

8. Komise diskutovala o předložených žádostech: TJ Jiskra Litomyšl – Mistrovství ČR veteránů v lehké atletice 
                                                                    Jakub Kadidlo, Čistá – příměstský fotbalový kemp.  

M. Nádvorníková dala protinávrh 2 tis. Kč, ale protinávrh nebyl schválen.  
Komise se usnesla, že kempy mají být samofinancovatelné.  

Usnesení Komise doporučuje RaM poskytnout dotace pro TJ Jiskra Litomyšl v částce: 4 tis. Kč,  
                                                                     J. Kadidlo v částce:0 Kč – kemp má být samofinancovatelný 

Hlasování Pro:  14                                     Proti:     0                                          Zdržel se:0 

Zajistí Nádvorníková 

 Další jednání komise se uskuteční:  

 25. září a 27. listopadu 2019 

 
V Litomyšli dne 29. května 2019 

podpis předsedy komise 

 

 


