
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 16. 9. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Václav Červín 
• Pavel Birner 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Ing. Jan Hrkal 
• Mgr. Petr Klupák 
• Ing. Marek Kocánek 
• Ing. Andrea Křížová 
• Jiří Skřivánek 
• Jaromír Tvrzník 

 
 
Omluveni:  

• Ing. Pavel Grund 
 

 
Nepřítomni: x 
 
 
Hosté: 

• Zástupci rodičů hráček TJ Slovan Litoměřice, z.s. 
• Zástupci výkonného výboru FK Litoměřicko, z.s. 
• Mgr. David Matuška 

 
 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
Program: 
 

1. Projekt „Sportuj ve městě“ 
2. Žádost o poskytnutí dotace KST Kalich Litoměřice, z. s. 
3. TJ Slovan Litoměřice z.s. 
4. FK Litoměřicko, z.s. 

 
Konec jednání: 17:30 hod. 

 

Termín příštího jednání: termín bude včas upřesněn 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 
 
 
 



 
 
 
1. Projekt „Sportuj ve městě“ 
 
Město Litoměřice obdrželo nabídku projektu „Sportuj ve městě“, pro prezentaci sportovních spolků formou 
mobilní aplikace a webového portálu. Členům komise sportu při RM budou zaslány materiály k nabízenému 
projektu k seznámení a nabídka bude projednána na dalším jednání komise sportu. 
 
 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace KST Kalich Litoměřice, z. s. 
 
Sportovní spolek Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. žádá o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve 
výši 15.000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s postupem žen do 1. ligy.  
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu 
ŠKSaPP. Návrh komise bude předložen na jednání RM dne 7. 10. 2019. 
 
 
 
3. TJ Slovan Litoměřice z.s. 
 
Dne 2. 9. 2019 byl na Město Litoměřice doručen dopis rodičů hráček TJ Slovan Litoměřice z.s., ve kterém je 
uvedeno, že k 1. 8. 2019 odchází ze spolku 22 hráček a uvedeny důvody odchodu. Na jednání komise byli 
proto přizváni zástupci rodičů a následně pak předseda spolku, se kterými byla stávající situace uvnitř klubu 
diskutována.  
Komise sportu vzala informaci o situaci v klubu na vědomí s tím, že při posuzování žádostí o dotace na 
celoroční činnost, kde kritérii pro hodnocení jsou mimo jiné i „členská základna“ a „nejvyšší hraná soutěž“, 
bude požadovat pro příští kalendářní rok seznam aktivních /hrajících členů spolku. TJ Slovan Litoměřice z.s. 
je sportovní klub s vlastní právní subjektivitou, stanovami spolku, které určují rozhodovací pravomoci, volbu 
vedení klubu, členy valné hromady atd….a Město Litoměřice  tak není žádným způsobem kompetentní do 
chodu spolku, jeho vedení a interních záležitostí zasahovat. 
 
 
 
4. FK Litoměřicko, z.s. 
 
Dne 1. 8. 2019 proběhla valná hromada uvedeného spolku, kde byl zvolen nový výkonný výbor. Na jednání 
komise sportu se přišli představit zástupci nového výboru, kteří seznámili členy komise s novými vizemi 
sportovního klubu. 
 
 
 
 
 
 


