
 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného 25. 4. 2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice 
 

Přítomni: 
Pavel Birner 
Mgr. Martin Hrdina 
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Andrea Křížová 
 
 
Omluveni: 
Mgr. Václav Červín 
Ing. Marek Kocánek 
Jiří Skřivánek 
Jaromír Tvrzník 
 
 
Nepřítomni: 
Ing. Pavel Grund 
Mgr. Petr Klupák 
 
 
Program: 

1. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022 
2. Žádost o poskytnutí dotace paní Bc. P. T. pro syna V. T. 
3. Žádost o poskytnutí dotace paní Bc. P. T. pro dceru Z. T.  

 
 

Konec jednání: 16:10 hod. 
 
 
Termín příštího jednání: 30. 5. 2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice  
 
 
Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová 
 
 
Zapsala: Hana Pospíchalová 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

1. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022 
 
V rozpočtu Města Litoměřice na rok 2022 byla schválena částka ve výši 150 tis. Kč pro dotační 
program v oblasti sportu. V prosinci 2021 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program 
podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022. Celkem bylo do Programu přijato 17 
žádostí o poskytnutí dotací. 
 
Členové komise zaslali odboru ŠKSaPP před vlastním konáním komise bodové hodnocení 
jednotlivých předkládaných žádostí o poskytnutí dotace. Na jednání byl komisi předložen 
sumární přehled předložených žádostí seřazený dle hodnocení od nejvyššího počtu dosažených 
bodů po nejnižší dle čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• naplňování cíle programu 
• dopad na cílovou skupinu 
• originalita, vzorový projekt 
• finanční stránka projektu 

 
Komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučuje RM schválit předložený 
návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům dle přílohy (návrh viz příloha zápisu). 
Nedočerpané finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč komise doporučuje ponechat na případné 
individuální žádosti o poskytnutí dotace spojené s pořádáním sportovního projektu. Žádosti o 
poskytnutí dotací budou předloženy na jednání RM dne 9. 5. 2022. 
 
 

2. Žádost o poskytnutí dotace paní Bc. P. T. pro syna V. T.  
 
Paní Bc. P. T., bytem Litoměřice, …………, žádá o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro účast 
syna V. T., nar. ……….…., na soustředění a závody Evropského poháru v jachtingu na lodní třídě 
IIca 4 v polském Dziwnově ve dnech 11. – 16. 6. 2022 a německém Warnemünde  ve dnech 2. 
– 10. 7. 2022. Předpokládané náklady činí minimálně 29.250 Kč. Dotace by byla použita na 
náklady na převoz lodí, ubytování a startovné.  
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč z 
rozpočtu ŠKSaPP z ÚZ 03241/3200 – talentovaná mládež, MS, …. 
 
Žádost o poskytnutí dotace bude předložena na jednání RM dne 9. 5. 2022.  
 
 

3. Žádost o poskytnutí dotace paní Bc. P. T. pro dceru Z. T.  
 
Paní Bc. P. T., bytem Litoměřice, ……….….., žádá o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro účast 
dcery Z. T., nar. …………, na soustředění a závody Evropského poháru v jachtingu na lodní třídě 
IIca 4 v polském Dziwnově ve dnech 11. – 16. 6. 2022 a německém Warnemünde ve dnech 2. – 
10. 7. 2022. Předpokládané náklady činí minimálně 29.250 Kč. Dotace by byla použita na náklady 
na převoz lodí, ubytování a startovné.  
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč z 
rozpočtu ŠKSaPP z ÚZ 03241/3200 – talentovaná mládež, MS, …. 
 
Žádost o poskytnutí dotace bude předložena na jednání RM dne 9. 5. 2022. 


