
 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konané 05. 12. 2022 od 16:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice 
 
Přítomni: 
Ing. Josef Mayer 
Mgr. Václav Červín 
Ing. Jan Fišera, MBA 
Bc. Jiří Háček 
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Milan Jamrich 
Bc. Pavel Koňařík 
Ing. Andrea Křížová 
Bc. Robert Mühlfait 
Bc. Ondřej Strnad 
Ing. Radim Studený 
Jaromír Tvrzník 
 
Omluveni: 
x 
 
Nepřítomni: 
x 
 
Hosté: 
Alena Rožcová 
Mgr. Jiří Adámek 
Zdeněk Hofman 
 
Jednání řídil:  
Ing. Josef Mayer 
 
Zapisovatel:  
Hana Pospíchalová 
 
Program: 

1. Představení členů komise sportu při RM 
2. Koncepce sportu Města Litoměřice na léta 2018–2023, vstup do projednání 

problematiky Nové koncepce sportu města Litoměřice 
3. Rozšíření servisní a ekonomické působnosti Příspěvkové organizace Městská 

sportovní zařízení pro zabezpečení provozu sportovních zařízení na území 
města Litoměřice 

4. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 BK Lvice 
Litoměřice z.s.  
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5. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 FK 
Litoměřicko, z.s.  

6. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 HC Stadion 
Litoměřice, z. s. 

7. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 Slavoj 
Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 

8. Projednání podmínek dotačního Programu podpory celoroční činnosti 
sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023  

9. Projednání podmínek dotačního Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro 
všechny“ na rok 2023  

10. Různé. 
 
Konec jednání: 18:50 hod. 
 
Termín příštího jednání: 30. 1. 2023 od 16:00 hod. v zasedací místnosti U Štěpána 
v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 
 
Zapsali: Hana Pospíchalová, Ing. Josef Mayer 
 
 

1. Představení členů komise sportu při RM 
 
V úvodu jednání přivítal předseda komise všechny přítomné a vyzval jednotlivé členy 
komise, aby se postupně představili. 
Všichni přítomní členové podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR. 
 

2. Koncepce sportu Města Litoměřice na léta 2018–2023, vstup do projednání 
problematiky Nové koncepce sportu města Litoměřice 

 
Úvodní slovo předsedy komise k řešení nové koncepce sportu města na nové období.  
Všichni členové komise se do příštího jednání seznámí s nyní platnou koncepcí sportu 
města. Na příštím jednání bude stanovena pracovní komise, která začne pracovat na 
nové koncepci, která bude mít cca pět členů komise.  
Předseda komise zdůraznil všem přítomným, že součástí Nové koncepce bude taktéž 
dnes projednávaný následující bod č. 2, který se stal společným programem stávající 
koalice. 
 

3. Rozšíření servisní a ekonomické působnosti Příspěvkové organizace Městská 
sportovní zařízení pro zabezpečení provozu sportovních zařízení na území 
města Litoměřice 

 
Úvodní slovo předsedy komise k uvedenému záměru, ve kterém vzpomenul na 
historické fungování servisní organizace TJ Slavoj pro sportovní oddíly. Rozdělením 
majetků sportovců do nových subjektů po roce 1990 a dále došlo k osamostatnění 
oddílů a k převzetí odpovědnosti za převzatý majetek, a to včetně údržby a investic. 
Městská sportovní zařízení by se měla stát podobným servisním subjektem, který by 
pro sportovce plnil předem dohodnuté činnosti tak, aby došlo jednoznačně k oddělení 
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sportovní činnosti a servisních a dalších služeb pro všechny druhy sportů. Tento záměr 
není realizovatelný hned, předpoklad k zahájení činnosti v novém formátu je rok 2024. 
Na úkolu se bude pracovat na dalších jednáních komise. Je potřeba zjistit podmínky 
právní a ekonomické a stanovit formu (dohoda, smlouva) za jakých je záměr možné 
realizovat. 
 

4. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 BK Lvice 
Litoměřice z.s. 
 

Člen komise ing. Studený před projednáváním jednotlivých žádostí přímé dotace 
sportům I. kategorie dle dosud platné koncepce navrhl komisi pracovat s úsporou 10% 
dotace u každého sportu. Po diskuzi o návrhu uzavřel jednání k dotacím místostarosta 
mgr. Adámek, který sdělil, že krácení o 10 % není možné, vzhledem k tomu, že žádosti 
prošly finančním výborem a jsou součástí finančního plánu města pro rok 2023. 
 

BK Lvice Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 
2023. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města 
Litoměřice pro rok 2023 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč. 
 

5. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 FK 
Litoměřicko, z.s.  

 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 
2023. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města 
Litoměřice pro rok 2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 2.000.000 Kč.  
 

6. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 HC Stadion 
Litoměřice, z. s. 

 
HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
žádá o poskytnutí dotace ve výši 6.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti 
pro rok 2023. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města 
Litoměřice pro rok 2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 6.200.000 Kč.  
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7. Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku na rok 2023 Slavoj 
Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 

 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 
Litoměřice žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč na zabezpečení své 
celoroční činnosti pro rok 2023. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023 a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města 
Litoměřice pro rok 2023 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč.  
 

8. Projednání podmínek dotačního Programu podpory celoroční činnosti 
sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023  
 

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice na rok 2023 je alokována částka 4.200 tis. Kč na 
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023. 
Podmínky dotačního Programu jsou předkládány ve stejném znění jako pro rok 2022. 
 
Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 
14. 12. 2022 a poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o 
poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat až po 30 dnech, kdy je Program 
vyhlášen. Město Litoměřice bude žádosti o dotace přijímat ve lhůtě od 16. 1. – 29. 1. 
2023.  

  
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023 a uložit odboru ŠKSaPP jejich 
vyhlášení (podmínky viz příloha zápisu).  

 
Po vyhlášení Programu na webových stránkách města budou městem evidované 
sportovní spolky upozorněni na jeho vyhlášení prostřednictvím e-mailů. 

 
9. Projednání podmínek dotačního Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro 

všechny“ na rok 2023  
 

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice na rok 2023 je alokována částka 150.000 Kč na 
Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“. Podmínky dotačního Programu 
jsou předkládány ve stejném znění jako pro rok 2022. 
 
Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání RM dne 
14. 12. 2022 a poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o 
poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat až po 30 dnech, kdy je Program 
vyhlášen. Město Litoměřice bude žádosti o dotace přijímat ve lhůtě od 16. 1. do 31. 3. 
2023, na dříve a později podané žádosti nebude brán zřetel.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory „Sport pro 
zdraví/sport pro všechny“ na rok 2023 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení 
(podmínky viz příloha zápisu).  
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Po vyhlášení Programu na webových stránkách města budou městem evidované 
sportovní spolky upozorněny na jeho vyhlášení prostřednictvím e-mailů. 
 

10. Různé 
xxx 
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Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 
v Litoměřicích na rok 2023 

 
 

1. Realizátor programu:  Město Litoměřice 
 

2. Účel a důvod programu: 
• dotace jsou určeny na úhradu výdajů účelně a hospodárně vynaložených na 

celoroční činnost sportovních spolků 
• z dotace nelze hradit: 

o úhradu daní, daňových odpisů 
o úhradu jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
o nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
o penále, pokuty 
o pojistné z titulu pojištění majetku 
o bankovní poplatky 
o nákup nemovitostí 
o nákup investičního majetku 
o finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
o dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných 

soutěží  
o odváděné členské a jiné příspěvky 
o výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
o DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat 
odpočet daně na vstupu plně či částečně 

• zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů – 
zabezpečení finanční podpory sportu. 

 
3. Podmínky pro přiznání dotace/ okruh způsobilých žadatelů: 
• dotace jsou určeny pro tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby se 

sídlem v Litoměřicích nebo působící v Litoměřicích 
• součástí členské základny je sportující mládež do 18 let 
• dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2023 
• z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností sportovního 

spolku 
• žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři – viz příloha 
• u právnických osob je povinnou přílohou úplný výpis z evidence skutečných 

majitelů, u zapsaných spolků je dostačující částečný výpis, viz odkaz 
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https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, výpis nesmí být starší než 6 měsíců před 
datem podání žádosti o dotaci 

• na dotace není právní nárok. 
 

4. Peněžní prostředky programu podpory: 
• předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program 

podpory činí 4.200 tis. Kč 
• pokud příjmy subjektu jsou v běžném roce vyšší než výdaje na celoroční činnost, 

musí být tyto příjmy použity na pokrytí nákladů činnosti následujícího roku; 
výjimkou jsou akce charitativního rázu, kdy výtěžek z akce je věnován charitativní 
organizaci. 

 
5. Žádost o dotaci: 
• žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 16. 1. – 29. 1. 2023 
• žádost si lze osobně vyzvednout nebo písemně vyžádat na odboru školství, 

kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích, Pekařská 2 
• formulář žádosti včetně příloh je rovněž ke stažení na internetových stránkách 

Města Litoměřice www.litomerice.cz v sekci dotace. 
 

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 
• tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní 

infrastrukturu 
• členská základna 
• nejvyšší hraná soutěž 
• finanční náročnost sportovního odvětví 
• atraktivita sportu – divácká návštěvnost 
• vlastní sportoviště 
• zajištění vícezdrojového financování spolku. 

 
7. Přidělení dotace: 
• předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí komise sportu při RM a o 

poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při 
žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději 
do 30. 4. 2023 

• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 
• přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města 
• dotace budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na 

účet příjemce nejpozději do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
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8. Finanční vypořádání a kontrola dotace 
• finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejdéle do 15. 2. 2024 
• v případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je povinen 

nevyčerpanou část vrátit do 15. 2. 2024 na účet Města Litoměřice 
• Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití 

poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve 
smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice. 
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Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“  
na rok 2023  

  
                                                                           

1. Realizátor programu:  Město Litoměřice 
 

2. Účel a důvod programu:    
• dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce 

sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou 
otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic 

• cílem dotace je podpořit zdravotní a edukační efekt, což předpokládá, že program 
bude zabezpečován především sportovními kluby, které mají ke sportu profesní 
vztah, trenérsko-pedagogické schopnosti a materiální zázemí 

• dotace jsou přednostně určeny pro neregistrované členy sportovních klubů. 
 

3. Podmínky pro přiznání dotace/okruh způsobilých žadatelů: 
• projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem 
• projekt musí být realizován v roce 2023 
• projekt předkládá právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích 
• projekt může předkládat i právnická nebo fyzická osoba se sídlem mimo 

Litoměřice, ale akce musí probíhat na území města Litoměřic  
• u právnických osob je povinnou přílohou úplný výpis z evidence skutečných 

majitelů, u zapsaných spolků je dostačující částečný výpis, viz odkaz 
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, výpis nesmí být starší než 6 měsíců před 
datem podání žádosti o dotaci 

• projekt musí být zpracován na předepsaném formuláři – viz příloha 
• na stejný projekt lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho 

dotačního programu Města Litoměřice 
• předkladatel projektu je povinen zajistit v rámci podpořené akce řádné nakládání 

s odpady vč. třídění odpadu 
• na dotace není právní nárok. 

 
4. Peněžní prostředky programu podpory: 
• celkový objem finančních příspěvků pro Program činí 150.000 Kč 
• dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu 
• z dotace nelze hradit mzdy, daně, odvody, investiční náklady, náklady 

prokazatelně nesouvisející s projektem, výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou 
věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu, komerční a podnikatelské 
aktivity 
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• pokud příjmy z projektu jsou vyšší než výdaje s ním spojené, pak tyto příjmy musí 
být použity na pokrytí nákladů realizovaného projektu; výjimkou jsou akce 
charitativního rázu, kdy výtěžek z akce je věnován charitativní organizaci. 
 

5. Žádost o dotaci: 
• žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 16. 1. do 31. 3. 2023 
• formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách Města Litoměřice 

www.litomerice.cz v sekci – dotace. 
 

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 
• dotace na jeden projekt je stanovena maximálně do výše 10.000 Kč  
• naplňování cíle programu 
• dopad na cílovou skupinu 
• originalita, vzorový projekt 
• finanční stránka projektu. 

 
7. Přidělení dotace: 
• předložené projekty vyhodnotí komise sportu při RM a o poskytnutí konkrétní 

výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města nejpozději do 31. 5. 2023 
• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 
• přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města. 

 
8. Finanční vypořádání a kontrola dotace 
• finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejpozději do dvou 

měsíců po realizaci projektu na předepsaném formuláři 
• Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití 

poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve 
smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice 

• v případě nevyužití poskytnuté dotace v plné výši, zůstává nevyužitá část dotace 
v rozpočtu poskytovatele. 

 


