
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise sportu  

konané dne 17.12.2012 od 16:00 v areálu Kalich Arény Litoměřice 

Přítomni: 

• Ing. Ivo Elman 
• Radek Bania 
• Mgr. Václav Červín 
• Petr Dvořák 
• Libor Hejhal 
• Ing. Jan Hrkal 
• Ing. Josef Mayer 
• Mgr. Jiří Sekyra 
• Eduard Šíf 
• Jaromír Tvrzník 
 

Omluveni:  

• Mgr. Martin Hrdina 
• Ing. Andrea Křížová 
• Daniel Sadil 

 

Nepřítomen: 

• Daniel Krýsl 
 

Jednání řídil: Ing. Ivo Elman 

Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

Program: 

1. Dotace na činnost sportovním oddílům z odvodů loterií a jiných podobných her  
2. Žádost Klubu potápěčů Kraken Litoměřice o mimořádný finanční příspěvek 
3. Různé 

 

Konec jednání: 17:05 

Termín příštího jednání: 11.2.2013 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. Dotace na činnost sportovním oddíl ům z odvod ů loterií a jiných podobných her  

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2013 byla schválena částka pro přiznání dotací na činnost sportovním 
oddílům z odvodů loterií a jiných podobných her.  

Komise sportu doporučuje RM poskytnutí dotací jednotlivým sportovním oddílům (návrh viz příloha zápisu).  

 

2. Žádost Klubu potáp ěčů Kraken Litom ěřice o mimo řádný finan ční příspěvek 

Klub potápěčů Kraken Litoměřice žádá o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na nákup 
potápěčské výstroje pro závodní třídy dětí klubu (plavci 7-14 let). Důvodem žádosti je odcizení automobilu 
sportovního klubu vč. potápěčské výstroje pro děti, která ve voze zůstala po víkendovém dětském 
soustředění. 

Komise sportu doporučuje RM poskytnutí dotace ve výši 76.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP pro rok 
2013. 

 

3. Různé 

Členové komise sportu byli seznámeni se schváleným rozpočtem Města Litoměřice na rok 2013 v oblasti 
sportu.   

V prosinci 2012 se přihlásily čtyři nově vzniklá občanská sdružení: Atletická přípravka při ZŠ Ladova 
Litoměřice, o.s., Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. a Veslařský klub 
Litoměřice. 

Začátkem měsíce ledna 2013 bude sportovním oddílům zaslán dotazník, který pro město každoročně 
vyplňují. Termín odevzdání vyplněných dotazníků bude 31.1.2013.   

 

 

 

 


