
Zápis z jednání komise rady města 
pro sport a tělovýchovu 

č. 01/20 
Den konání 14. října 2020 
Místo konání on-line 
Čas  Od 15.00 Do   16.30  

     
Přítomnost členů komise Mgr. Josef Štefl přítomen 

Věra Janečková přítomna 
Petr Fila, DiS. přítomen 
Bc. Veronika Stratílková přítomen 
Lukáš Karal, DiS přítomen 

 Michal Háp omluven 
 Mgr. Martin Šorf přítomen 
 Pavel Brůj přítomen 
 Stanislava Kusá omluvena 
 Mgr. Karel Štarman omluven 
 Jiří Smékal přítomen 
 Ing. Lukáš Kubíček přítomen 
 Jiří Skřivan omluven 
 Miloslav Slavík přítomen 
   
   

Přítomnost pracovníka MěÚ PhDr. Milada Nádvorníková přítomna 
Přítomnost dalších osob  Ing. Pavel Sodomka přítomen 

 Mgr. Pavel Saqua přítomen 
 Ing. Josef Strnad přítomen 
 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M přítomen 
   

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 
 

Program jednání: 
1. Úvodní slovo předsedy + představení programu setkání 
2. Ing. Pavel Sodomka – prezentace nového webu www.litomysl.cz 
3. Dotační programy na rok 2020 – shrnutí způsobu výpočtu po úsporných opatřeních 
4. Program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2021 



                                                                 
 

5.  Program na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021 
6. Dětská hřiště a sportoviště  
7. Diskuse 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Předseda komise přivítal přítomné členy a nastínil program jednání.   
 Členové komise si připomněli snížený schválený celkový objemem prostředků na podporu sportu na kapitole 08 na 

rok 2020.  
Dotační program na podporu sportovní činnosti – 820 tis. Kč 
Dotační program na podporu provozních výdajů sport. org. - 700 tis. Kč  
 
Prostředky byly vyplaceny a musí být řádně vyúčtovány. Vyúčtovávání nákladů za rok 2020 –  faktury uznáváme 
pouze pokud bude částka rozdělená tak, že je oddělena úhrada za děti, za dospělé 

Usnesení Nehlasovalo se 
2. Ing. Pavel Sodomka seznámil členy komise s novým webem.  

Členové již před několika týdny obdrželi odkaz a možnost se k návrhům vyjádřit.  
Tato možnost stále trvá. Je třeba, aby informace na webu města byly správné a aktuální. Web čerpá data z webů 
sportovních organizací a oddílů. 

Usnesení Komise prosí členy o aktualizaci vlastních stránek sportovních oddílů 
Zajistí Každý člen komise 

3. Komise diskutovala o nových dotačních programech. Pozornost je třeba věnovat způsobu následného hodnocení 
žádosti. 
Program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2021: 
Hodnocení proběhne v rámci řádného jednání sportovní komise a spočívá v kontrole sportujících dětí a mládeže, kteří jsou v Žádosti 
vykázáni jako sportovci, kteří sportují na soutěžní úrovni. Soutěžní úroveň doloží zástupci sportovních oddílů, klubů úspěchem nebo 
účastí vybraných jednotlivých sportovců v soutěži organizované sportovní federací nebo svazem (oficiální zápis 
o utkání, turnajová, výsledková listina atd.), ideálně z podzimního období 2020. (tato podmínka bude kontrolována pokud budou 
přerušené soutěže do konce roku 2020 opět povoleny) 
Další podmínkou pro přiznání a vyplacení dotace je, že sportovec musí trénovat alespoň 1 x týdně na sportovišti v Litomyšli a 
integrovaných obcí, ve všedních dnech, v době min. 6 měsíců v roce 2020.  

Žadatelé mohou do přílohy č.2 – Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2020 doplnit všechny členy, kteří splňují věkový limit, ale příspěvkem 
budou podpořeny pouze děti a mládež, kteří mají trvalé bydlišti v Litomyšli a integrovaných obcích.  

Program na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021: 
Uznatelné náklady jsou: nájemné, vodné, stočné, elektrická energie, plyn na sportovištích v Litomyšli a integrovaných obcích, kde 
provozují svoji soutěžní činnost  



                                                                 
 

 
Věcné připomínky členů komise byly do programu zakomponovány. 
 
Programy jsou schváleny RaM a vyvěšení na úřední desce bude provedeno 1. 11. 2020.  
Příjem žádostí bude zahájen 1. 1. 2021.  
Do ZaM je připraven návrh rozpočtu tato:  
Dotační program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže - 1 250 tis. Kč 
Dotační program na podporu provozních výdajů sport. org. - 1 200 tis. Kč  
Individuální dotace - 250 tis. Kč včetně dotace pro TJ Sokol Litomyšl 
Odměňování trenérů - 350 tis. Kč 
Údržba bikeparku – 30 tis. Kč 
Nákup herních prvků – 250 tis. Kč 

Usnesení Nehlasovalo se 
Zajistí M. Nádvorníková   

 
5. 

Pan starosta shrnul plány ohledně údržby veřejných sportovišť a plány oprav: 
-je zájem revitalizovat hřiště za Základní školou Litomyšl, U Školek 1117, které by bylo otevřeno i veřejnosti; 
-z antukového hřiště na Osevní ulici vybudovat multifunkční hřiště na tenis, fotbal, volejbal a basketbal;  
-zajistit revitalizaci hřiště Wembley z participativního rozpočtu (malé hřiště + workoutové prvky) 
-v roce 2021 je zájem na všech veřejných hřištích opravit volejbalové tyče, basketbalové koše, zakoupit sítě 
s ocelovým lankem, obnovit lajny 
-je třeba opravit atletikou dráhu na stadionu, vybudovat odhodiště, zajistit odvodnění  a vybudovat v areálu 
stadionu univerzální hřiště; 
-z tenisové haly vybudovat univerzální hřiště – z dotací (až budou) 
-do konce roku 2021 je platná smlouva s panem Těšínským na pronájem haly a kurtů, smlouva se dále 
pravděpodobně prodlužovat nebude a o prostory se budou starat Městské služby Litomyšl. 
 
V roce 2020 byly zakoupeny tři sportboxy, které byly vybaveny míči, švihadly, …většina sportovních potřeb je 
rozkradena, v roce 2021 bude výbava ještě dokoupena, ale pokud se opět pomůcky ztratí, další dokup se již 
realizovat nebude. 

Proběhla diskuse ohledně nevyužívání hřiště na Větrníku. Hřiště je otevřeno veřejnosti, byla odstraněna i brána, 
ale zájem nestoupnul. V areálu jsou také dvě antuková hřiště, které by sice mohl vyžívat oddíl volejbalu, ale chybí 
zde kvalitní zázemí. Pokud bude v Parku mladých vybudován diskgolf, mohl by se zájem o hřiště zvýšit.  

Usnesení Nehlasovalo se 



                                                                 
 

  
  

 Další jednání komise se uskuteční: 15. 3. – 15. 4. 2021 
 

 
V Litomyšli dne 14. října 2020 

podpis předsedy komise 

 
 
 

  
 

  
 


