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Zápis z jednání sportovní komise RM č. 3/2017 

ze dne 20.06.2017 
 
Přítomni: Stanislav Svoboda, předseda komise 

Luděk Dvořák, Pavel Domecký, Bc. Vojtěch Vágner, Jaroslav Bouda,  
Jaroslava Sádovská, Miroslav Jahn 
Hana Kučerová, tajemnice komise 

Omluveni: Miloš Chovanec, Miroslav Matějka 

Hosté:  Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí OSM, Radovan Šabata, starosta města 
 
Program jednání:  
 
1. Koncepce dispozičního řešení rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech 
2. Projednání žádosti o dotaci – Lounská sportovní unie (Nejúspěšnější sportovec roku 2016) 
3. Vyhlášení programu - Finanční podpora lounského oddílu v kolektivních sportech 
4. Různé 
 
 
1. Koncepce dispozičního řešení rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech 

 
Sportovní komisi byla předložena k projednání koncepce dispozičního řešení rekonstrukce 
Letního cvičiště v Lounech. Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku, členy 
komise podrobně seznámila s navrhovaným řešením.  
 
Závěr:  
Sportovní komise souhlasí s koncepcí dispozičního řešení rekonstrukce Letního 
cvičiště v Lounech s tím, že oproti předloženému návrhu doporučuje nahradit přírodní 
travnatou plochu jiným povrchem – umělý povrch, PUR povrch.  
 
- hlasování: 
7 pro (Svoboda, Dvořák, Domecký, Vágner, Bouda, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
0 se zdržel 
 
 
2.  Žádost o dotaci – Lounská sportovní unie, z.s. 
 
Sportovní komisi byla předložena žádost Lounské sportovní unie z.s. o finanční podporu akce 
„Vyhlášení sportovce okresu za rok 2016“. Požadovaná částka je 20.000 Kč s tím, že by byla 
použita na pronájem Vrchlického divadla, částečnou úhradu nákladů na technické 
a programové zajištění akce, ceny pro oceněné sportovce.  
 
Závěr:  
Sportovní komise nedoporučuje poskytnout finanční dotaci Lounské sportovní unii z.s. 
na akci „Vyhlášení sportovce okresu za rok 2016“ s tím, že se jedná spíše o kulturně-
společenskou akci a finanční prostředky určené na sport by měly být využívány na 
činnost sportovních organizací (především na práci s mládeží).  
 
- hlasování: 
6 pro (Svoboda, Domecký, Vágner, Bouda, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
1 se zdržel 
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3.  Vyhlášení programu – Finanční podpora lounského oddílu v kolektivních sportech 
 
Jedním ze způsobů podpory sportu ze strany města Loun bylo v předešlých letech získání 
dotace na úhradu provozních nákladů, především nájemného a dopravy, vybranému 
lounskému oddílu v kolektivních sportech. Na základě podaných žádostí byl vybrán jeden 
kolektivní sport, kterému byla po dobu dvou let vyplácena dotace. Výše dotace činila 80 000 
Kč/rok, tj. celkem za dvouleté období bylo vyplaceno danému oddílu 160 000 Kč. Okruhem 
žadatelů mohly být kolektivní sporty: volejbal, basketbal, baseball, hokej, fotbal, florbal 
a házená. Tato forma podpory se začala poskytovat v roce 2012, kdy byla pro dvouleté období 
2012/2013 schválena dotace oddílu házené TJ Lokomotiva Louny, pro období let 2014/2015 
se jednalo o hokejový klub HC Slovan Louny a pro poslední dvouleté období 2016/2017 byla 
dotace přiznána fotbalovému klubu FK Louny.  
 
Sportovní komise chce navázat na tento způsob podpory a proto navrhuje vyhlášení 
dotačního programu „Finanční podpora lounského oddílu v kolektivních sportech“. V letošním 
roce by došlo k podávání žádostí a výběru oddílů, finanční podpora by poté byla vyplacena 
z prostředků roku 2018.  
 
Oproti předešlým letům komise navrhuje tyto změny:  

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu je 100 000 Kč  
s tím, že se na základě podaných žádostí vyberou dva oddíly a určí se jejich pořadí takto:  
1. oddíl získá dotaci ve výši 60 000 Kč 
2. oddíl získá dotaci ve výši 40 000 Kč 
Dotace bude poskytována na jeden kalendářní rok. Ostatní podmínky programu viz příloha 
č.1.  
Termín pro podávání žádostí bude do 30.09.2017. Finanční podpora bude vyplacena v roce 
2018. 
 
Závěr:  
Sportovní komise doporučuje radě města schválit vypsání výše uvedeného dotačního 
programu.  
 
- hlasování: 
7 pro (Svoboda, Dvořák, Domecký, Vágner, Bouda, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
0 se zdržel 
 
 
3. Různé 

Vypsání nových Programů na poskytnutí dotace z rozpočtu města Loun na rok 2017 
určených na sport 

Sportovní komise opakovaně doporučuje vypsání II. kola pro podávání žádostí určených na 
podporu sportu.  

Jedná se o programy: 
- Program na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport – Podpora činnosti 
sportovních organizací, v celkovém objemu peněžních prostředků 1 000 000 Kč, termín pro 
podávání žádostí do 31.07.2017 
- Program na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport – Podpora investic 
a oprav v oblasti sportu, v celkovém objemu peněžních prostředků 2 500 000 Kč, termín pro 
podávání žádosti do 31.07.2017 
 
Podmínky obou programů a jejich finanční objem navrhuje komise ve stejné podobě, kterou 
navrhovala radě města ke schválení již na svém jednání dne 28.02.2017 (viz příloha č. 2 
a č. 3). 
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Závěr:  
Sportovní komise doporučuje radě města schválit vypsání výše uvedených dotačních 
programů.  

- hlasování: 
7 pro (Svoboda, Dvořák, Domecký, Vágner, Bouda, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
0 se zdržel 
 
Tento návrh bude předložen radě města ke schválení 26.06.2017. 
 
 
Plavecký klub Prosen Louny, z.s. – žádost o poskytnutí individuální dotace 
 
Plavecký klub si podával žádost na začátku roku 2017 v rámci vypsaných dotačních 
programů, ale z důvodu nesplnění podmínky sídla na území města Loun byl z hodnocení 
vyřazen a žádosti byly zamítnuty (sídlo: Černčice, Tylova 91).  
Na základě této skutečnosti klub změnil sídlo (Louny, Zahradní 2476) a podal si individuální 
žádost o dotaci. Požadovaná částka na činnost 150 000 Kč, na akci Dvoufázové plavecké 
soustředění 208 000 Kč.  
Vzhledem k tomu, že sportovní komise navrhla vypsání II. kola dotačních titulů na činnost 
sportovních organizací nedoporučuje tuto individuální žádost ke schválení a doporučuje 
Plaveckému klubu Prosen Louny podat si žádosti v rámci II. kola.  
 
Závěr:  
Sportovní komise nedoporučuje radě města individuální žádost Plaveckého klubu 
Prosen Louny, z.s. schválit.  
 
- hlasování: 
6 pro (Svoboda, Dvořák, Domecký, Vágner, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
0 se zdržel 
(nehlasoval – Bouda, dřívější odchod) 
 
 
Dodatečné projednání žádosti SK Ohře, z.s. 
 
SK Ohře, z.s., se sídlem Louny, Poděbradova 640 (Speciální základní škola) si podal na 
začátku roku 2017 dne 13.01.2017 žádost, v rámci vypsaného dotačního program na 
poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport – Podpora činnosti sportovních 
organizací. Vzhledem k tomu, že tento dotační program nezahrnoval rozdělení finančních 
prostředků mezi školní sportovní kluby, byla žádost tajemnicí komise z hodnocení vyřazena, 
ale bohužel nedošlo k procesnímu projednání žádosti v komisi a následně v orgánech města.  
 
Závěr: 
Sportovní komise doporučuje radě města žádost SK Ohře, z.s. ze 13.01.2017 zamítnout s tím, 
že v dotačním programu nebyla vyčleněna finanční částka pro školní sportovní kluby.  
 
- hlasování: 
6 pro (Svoboda, Dvořák, Domecký, Vágner, Sádovská, Jahn) 
0 proti  
0 se zdržel 
(nehlasoval – Bouda, dřívější odchod) 
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Přehled finančních prostředků sportovní komise RM z rozpočtu města 

Prostředky roku 2017 1 055 000 Kč 

Navrženo ke schválení 0 Kč 

Schváleno 977 750 Kč 

Zůstatek  77 250 Kč 

 

Přehled finančních prostředků Fondu pro sport 

Prostředky schválené v rozpočtu výdajů pro 
rok 2017 

6 000 000 Kč 

Navrženo ke schválení 0 Kč 

Schváleno 2 422 000 Kč 

Zůstatek  3 578 000 Kč 

 

 

Účast členů komise na jednáních  

    

Počet jednání ve volebním 
období* 

17 
  

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Stanislav Svoboda 17   

 Luděk Dvořák  17   

 Jaroslava Sádovská 16 1  

 Pavel Domecký 16 1  

 Vojtěch Vágner 17   

 Miloš Chovanec 15 2  

 Miroslav Jahn 15 2  

 Jaroslav Bouda 16 1  

 Miroslav Matějka  13 4  

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období, tj. od konce roku 2014 

 
 
Schválil: Stanislav Svoboda  předseda    Stanislav Svoboda, 

v.r. 

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
Ověřil: Bc. Vojtěch Vágner  člen komise    Bc. Vojtěch Vágner, 

v.r. 

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
Zapsala: Hana Kučerová  tajemnice      

 jméno  funkce  datum  podpis 
 



 
MÚ LOUNY 

 
Zápis z jednání  str. 5 / 5 

 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. 
Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své 
konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání sportovní komise RM č. 3/2017 projednala Rada města Loun na své 
59. schůzi dne 24.07. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 229/2017  
Zápis z jednání sportovní komise RM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání sportovní komise RM č. 3/2017 ze dne 20.06.2017 
2) z a m í t á  
- poskytnutí individuální dotace Lounské sportovní unii z.s. na pronájem Vrchlického divadla, 
částečnou úhradu nákladů na technické a programové zajištění akce, ceny pro oceněné 
sportovce v souvislosti s akcí „Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Louny“ (požadovaná 
částka 20 000 Kč) s tím, že se jedná o kulturně-společenskou akci 
- poskytnutí individuální dotace Plaveckému klubu Prosen Louny, z.s. na činnost v roce 2017 
s tím, že je vyhlášeno II. kolo podávání žádostí o dotace na činnost sportovních organizací 
- žádost SK Ohře, z.s. ze dne 13.01.2017, podanou v rámci vypsaného dotačního programu 
na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport – Podpora činnosti sportovních 
organizací s tím, že v tomto programu nebyly vyčleněny finanční prostředky pro školní 
sportovní kluby 
3) u k l á d á  
pí  K u č e r o v é, tajemnici sportovní komise RM, informovat žadatele o rozhodnutí RM 
T: 31.07.2017 
4) s c h v a l u j e  
vypsání dotačního programu z oblasti sportu: 
- Program na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport – Finanční podpora 
lounského oddílu v kolektivních sportech v roce 2018, v celkovém objemu peněžních 
prostředků 100 000 Kč, termín pro podávání žádostí od 01.09. do 30.09.2017                                   
s připomínkami 
5) u k l á d á 
Ing. Č a p k o v é, pověřené řízením odboru ŠKaS, zajistit zveřejnění výše uvedeného 
programu 
T: 31.07.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
 
 

 


