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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 

sportovní komise 
z jednání č. 2/2020 ze dne 24. 8. 2020 

 
č.j.: MUUO/28104/2020/ŠKCP/mach 

č. spisu: 1662/2019 

počet listů: 3 

počet příloh/listů příloh: 5/27 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Petr Wagenknecht, Jaroslav Röszler 

Zapisovatel: Eva Machatá 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Mírové náměstí č. 7, zasedací místnost, 16:30 hod. 

Program jednání: 

1. Projednání vyhlášení dotačních programů do oblasti sportu na rok 
2021 
2. Plán rozvoje sportu města Ústí nad Orlicí 
3. Různé 

 

1. Projednání vyhlášení dotačních programů do oblasti sportu na rok 

2021 

Členové komise byli seznámeni se základními dotačními programy města do oblasti sportu pro rok 

2021, které odbor ŠKCP připravil a předkládá k projednání sportovní komisi (beze změn oproti 

vyhlášeným programům z roku 2020):  

1. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021 

2. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 

2021 

3. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 
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Předpokládaný objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech je na stejné úrovni 

jako v roce 2020. 

Členové komise neměli k předkládaným návrhům na vyhlášení dotačních programů připomínky. 

V rámci diskuse se komise shodla, že v případě nutnosti snižování objemu finančních prostředků 

v budoucnu, doporučuje spíše snížit objem finančních prostředků v dotačním programu na jednotlivé 

sportovní nebo volnočasové akce sportovního charakteru než v dotačním programu rozvoje a údržba 

sportovišť. 

Návrhy a doporučení: 

1. Sportovní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit vyhlášení jednotlivých 

dotačních programů pro rok 2021 dle přílohy č. 1, 2, a 3 k tomuto zápisu. 

Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 2  

 

2. Plán rozvoje sportu města Ústí nad Orlicí 

Vedoucí odboru ŠKCP Ing. Lucie Felgrová seznámila členy komise s dokumentem Plán rozvoje sportu 

města Ústí nad Orlicí na období 2020 – 2025. Dokument je zpracován na základě ustanovení zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě připomínek členů komise bylo do Plánu rozvoje sportu města zapracováno: modernizace 

venkovního sportoviště u Základní školy Bratří Čapků a prohloubení spolupráce DDM a škol ve smyslu 

zlepšení návaznosti kroužků na konec vyučování. 

Návrhy a doporučení: 

1. Sportovní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit Plán rozvoje sportu města 

Ústí nad Orlicí na období 2020 – 2025 dle přílohy č. 4 k tomuto zápisu. 

Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 2  

 

3. Různé 

Členové komise diskutovali o dostupnosti informací, která sportoviště jsou veřejně dostupná. 

Informace jsou v současné době dle názorů členů komise na webu těžko dohledatelné. 

Předsedkyně komise navrhuje uskutečnit na podzim 2020 schůzku se zástupci sportovních spolků.  
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Návrhy a doporučení: 

1. Sportovní komise doporučuje doplnit informace o dostupnosti sportovišť na webu města. 

Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 2  

 

Termín příštího jednání: 

Jaro 2021 – projednávání žádostí o poskytnutí dotací z jednotlivých dotačních programů do oblasti 

sportu pro rok 2021 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Dotační program Podpora pravidelné sport. činnosti sportovních organizací v roce 2021 

Příloha č. 2 – Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí  

          sportovního charakteru v roce 2021 

Příloha č. 3 – Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021 

Příloha č. 4 – Plán rozvoje sportu města Ústí nad Orlicí na období 2020 – 2025 

Příloha č. 5 – Prezenční listina ze dne 24. 8. 2020 

 

 

 

Zapsal: Eva Machatá zapisovatelka 26. 8. 2020 
 

Ověřil: 
Mgr. Markéta 

Skalická 

předsedkyně sportovní 

komise 
3. 9. 2020 

 

 

 


