
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 23. 1. 2020 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

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

 
 
Omluveni:  

• Ing. Marek Kocánek 

 
 
Nepřítomni: x 
 
 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín 
 
 
Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
 
Program: 
 

1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020 
2. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020 
3. Žádost o poskytnutí dotace HC Teplice Huskies z.s. 

 
Konec jednání: 16:40 hod. 

 

Termín příštího jednání: 11. 3. 2020 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020 
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 byla schválena částka ve výši 4.000 tis. Kč pro přiznání dotací na 
celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V prosinci 2019 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační 
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020. Celkem bylo do 
Programu přijato 30 žádostí o poskytnutí dotací.  
 
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 
 
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 

 
komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila dle stanovených kritérií a předkládá RM a ZM 
k projednání poskytnutí dotací jednotlivým sportovním spolkům dle přílohy (návrh viz příloha zápisu). Návrh 
dotací nad 50 tis. Kč bude předložen na jednání ZM dne 6. 2. 2020 a návrh dotací do 50 tis. Kč bude 
předložen na jednání RM dne 10. 2. 2020. 
 
Komise sportu nedoporučuje RM poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti spolku Správná parta z.s., 
IČO: 053 85 245, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice z důvodu nejnižšího hodnocení dle schválených 
kritérií. 
 
 
 
2. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020  
 
V prosinci 2019 byl městem vyhlášen dotační Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 
2020. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 14. 2. 2020. Po uzávěrce příjmu žádostí o poskytnutí 
dotací budou členové komise sportu při RM hodnotit jednotlivě došlé žádosti dle stanovených kritérií 
vyhlášeného Programu, což jsou naplňování cíle programu, dopad na cílovou skupinu, originalita, vzorový 
projekt a finanční stránka projektu. Návrh poskytnutých dotací bude následně předložen k projednání RM.  
 
 
 
3. Žádost o poskytnutí dotace HC Teplice Huskies z.s. 
 
Spolek HC Teplice Huskies z.s., IČO: 076 30 972, se sídlem Duchcovská 395/100, Řetenice, 415 03 Teplice 
žádá o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí z jejich místa bydliště. 
 
Komise sportu nedoporučuje RM poskytnutí dotace z důvodu, že Město Litoměřice poskytuje dotace v rámci 
dotačního Programu podpory celoroční činnosti sportovním spolkům se sídlem v Litoměřicích nebo 
působících v Litoměřicích. 
 
 

 

 
 
 
 


