
   

 

 

 
 

Město Ústí nad Orlicí 
 

Sportovní komise 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 1/2016 ZE DNE 21.3.2016 

 

ČÍSLO JEDNACÍ:  10936/2016/ŠKCP/flg 

ČÍSLO SPISU: 2299/2016 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 

OMLUVENI: Jan Dušek 

HOSTÉ: Jiří Preclík 

ZAPISOVATEL: Ing. Lucie Felgrová 

ČAS JEDNÁNÍ, MÍSTO: 16:00 hod, Městský úřad Ústí nad Orlicí, č.p.7, zasedací místnost 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1. Návrhy na rozdělení dotací z dotačních programů pro rok 2016 do 

oblasti sportu 

 

 

K BODU 1. 

 K BODU 1. 
Sportovní komise projednala jednotlivé žádosti o dotace z dotačních programů:  

 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 

2016 

 Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2016 

 

Členové komise byli dále seznámeni s navrhovanými částkami dotace pro jednotlivé žadatele v rámci 

dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2016 (výše 

dotace je dána výpočtem dle počtu členů, výše členského příspěvku a úrovně provozovaného sportu). 

Z celkové částky 1.100.000,- Kč, stanovené v rozpočtu města 2016 na sportovní činnost, zůstalo 

nerozděleno 22.940,- Kč (komisí je navrhováno ponechat tuto částku jako rezervu pro případné 

individuální žádosti do oblasti sportu během roku 2016). 

 

Navrhované rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních 

organizací v roce 2016 (dané výpočtem) a návrh sportovní komise na rozdělení dotací z dotačních 

programů  Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 

2016 a Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2016 je uvedeno v příloze č. 1 „Dotace 2016 sportovní 

komise návrh“ tohoto zápisu. 

 



Předsedkyně sportovní komise vyzvala členy sportovní komise, aby si do příští schůzky připravili 

případné připomínky ke stávajícím dotačním programům do oblasti sportu. 

 

Návrhy a doporučení Radě města Ústí nad Orlicí: 
Sportovní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit poskytnutí dotací jednotlivým 

žadatelům dle přílohy č. 1  k zápisu jednání sportovní komise. 

Hlasování:  

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Termín příštího jednání: 
září 2016 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - Dotace 2016 sportovní komise návrh 

Příloha č. 2 – Prezenční listina ze dne 21.3.2016 

 

 

Zapsal: Ing. Lucie Felgrová zapisovatelka 23.3.2016  

Ověřil: Mgr. Markéta Skalická předsedkyně 

sportovní 

komise 

30.3.2016  

 


