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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
sportovní komise 

z jednání č. 2/2021 ze dne 21. 9. 2021 
 

č.j.: MUUO/36758/2021/ŠKCP/flg 

č. spisu: 1662/2019 

počet listů: 3  

počet příloh/listů příloh: 4/17  

 

Přítomni: Markéta Skalická, Jiří Jansa, Vojtěch Jakubec, Marek Špitálský 

Omluveni: Petr Wagenknecht, Jaroslav Röszler, Bc. Miroslav Hájek 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Felgrová 

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 
2022 
2. Různé 

 

1. Projednání vyhlášení dotačních programů do oblasti sportu na rok 

2022 

Členové komise byli seznámeni s dotačními programy města do oblasti sportu pro rok 2022, které 

odbor ŠKCP připravil a předkládá k projednání sportovní komisi:  

1. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 

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

2022 

3. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 

Předpokládaný objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech je na stejné úrovni 

jako v roce 2021. 
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Ing. Felgrová informovala členy komise o následujících změnách pro rok 2022 v dotačních programech, 

resp. v žádostech: 

- došlo ke změně povinných náležitostí žádosti o poskytnutí dotace, a to na základě zákona           

č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabyl účinnosti 1.6.2021. V souvislosti 

s evidencí skutečných majitelů došlo k úpravě §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Nově, je-li žadatelem právnická osoba, uvádí v žádosti 

informace o svém skutečném majiteli.  

- na základě doporučení členů sportovní komise bude v žádosti do dotačního programu 

„Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 

2022“ uváděn odděleně počet přímých účastníků akce (závodníků, vystupujících…)                           

a předpokládaný počet diváků na akci. 

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

Návrhy a doporučení: 

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

dotačních programů pro rok 2022 dle přílohy č. 1, 2, a 3 k tomuto zápisu. 

Hlasování:  

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 3  

 

2. Různé 

Členové komise diskutovali o možnosti, jak přilákat děti ke sportu. Navrhovali představení činnosti 

sportovních spolků v rámci akce Město v pohybu (v duchu projektu sportovních parků) a zapojení nové 

budovy DDM. 

Návrhy a doporučení: 

1. Sportovní komise doporučuje uspořádat v prostorách nové budovy DDM „burzu“ sportovních 

spolků s prezentací své činnosti či workshopy jednotlivých sportovních klubů. 

Hlasování:  

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 3  

 

Termín příštího jednání: 

Jaro 2022 – projednávání žádostí o poskytnutí dotací z jednotlivých dotačních programů do oblasti 

sportu pro rok 2022. 
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Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Dotační program Podpora pravidelné sport. činnosti sportovních organizací v roce 2022 

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

          sportovního charakteru v roce 2022 

Příloha č. 3 – Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022 

Příloha č. 4 – Prezenční listina ze dne 21. 9. 2021 

 

 

 

Zapsal: Ing. Lucie Felgrová zapisovatelka 24.9.2021 
 

Ověřil: 
Mgr. Markéta 

Skalická 

předsedkyně sportovní 

komise 
4.10.2021 

 

 

 


































