
Zápis č.1
ze zasedání Rady sportovní komise města Lomnice n.Pop.

17.února 2011 v restauraci Fajx G

Přítomni: Dlouhý Stanislav, Vaněk Zdeněk, Vilimovský Josef, Doležal Pavel, Šulc Přemysl
Matušů Martin, Šulc Miroslav
1. Zahájení

Předseda  Rady  SK  přivítal  přítomné  a  představil  nového  člena  SK  pana  Martina 
Matušů.

2. Rekapitulace schválených dotací na rok 2010 
-  na  sponzorské  příspěvky  města  bylo  komisí  rozděleno  180.000,-  Kč  a  všechny 
příspěvky byly sportovním organizacím městem poskytnuty 
- dotace na energie a provoz poskytlo město v rozpočtu 2010 celkem 1.065,- tis. což 
bylo o 10.- tis. více něž v roce 2009
- v průběhu roku město navýšilo dotace pro sportovní prostředí 
LSK Lomnice – na úpravu lyžařské magistrály             20,- tis.
FC Lomnice n.P. – na vybavení šaten a kuchyně stadionu 35,- tis. .

3. Dotace na energie a provoz tělovýchovných objektů na rok 2011
- předseda SK zaslal 25.10.2010 na město žádost o dotace na energie a provoz TVZ na 
rok 2011 v celkové výši 1.135,- tis. a na úpravu Lomnické lyžařské magistrály 50,- tis.
- ZM schválilo v rozpočtu města 2011 následující dotace tělovýchovnému prostředí
a) energie a provoz

- HC Lomnice n.P. 600,- tis.
- FC Lomnice n.P. 110,- tis.
- TK Lomnice n.P.   30,- tis.
- TJ Sokol Lomnice n.P. 200,- tis.
- LSK Lomnice n.P. 150,- tis.
celkem 1.090,- což je o 25,- více něž v roce 2010

b) Lomnická lyžařská magistrála   50,- tis.
c) Investice pro HC Lomnice n.P. 200,- tis.
d) Sponzorské příspěvky 180,- tis

3. Návrh rozdělení sponzorských příspěvků na rok 2011
- sportovním subjektům ZM odsouhlaseno celkem  180,- tis. Kč 
- tuto částku dle dřívějších zvyklostí ponechala Rada města k rozdělení pro SK.
- členové komise byli seznámeni se všemi žádostmi sportovních organizací i obsahem 
jejich požadavků
- SK se jednoznačně přidržela své schválené základní priority pro dělení příspěvků 
a) uspořádání sportovních akcí přesahující rámec města
b) uspořádání sportovních akcí v rámci města
c) sportovní činnost
- SK vybrala a RM doporučila ke schválení následující příspěvky:
- FBC Lomnice .P. mládežnické turnaje 10,-
- TK Lomnice n.P. zimní příprava a činnost mládeže 10,-
- TTC PS Lo – stolní tenis činnost a mládežnické turnaje   5,-
- FC Lomnice n.P. mezinárodní turnaj přípravek 40,-
- TJ Lomnice n.P.-atletika běh Popelka-olympijský den   6,-
- Sokol Lomnice n.P.- horolezci Aprílový pohár 10,-



- TJ Lomnice n-.P. – šachy činnost mládeže,notebook 10,-
- KČT Lomnice n.P. činnost,značení tur.cest,pochody   5,-
- Cyklistický oddíl Jičín Krkonošský Maraton 2011 10,-
- HC Lomnice n.P. mládežnické turnaje 15,-

bruslení rodičů s dětmi, činnost 25,-
- TJ Sokol Lomnice n.P. na soutěže sokolské všestrannosti 10,-
celkem                                                                                                                        156.000,-  Kč  
- zůstatek ve výši 24,- navrhuje SK zatím ponechat v rozpočtu města
- S.Dlouhý zpracuje do 15.4.2011 pro kluby a oddíly dotazník, který by zmapoval 
mimo  informací  n.p.  (účast  v soutěžích,počty  trenérů  a.p.)  také  členskou  základnu 
rozdělenou na dospělé a mládež do 18-ti let
- do 31.5.2011 kluby a oddíly předloží tento  dotazník k jednání SK, která navrhne RM 
zbylou částku 24,- tis. rozdělit mezi oddíly a kluby dle členské základny mládeže
- tento příspěvek by měl být městu oddíly a kluby vyúčtován pouze v dokladech které 
se týkají cestovného mládeže k soutěžím nebo na sportovní materiál
- S,Dlouhý prověří na městě vyúčtování příspěvků TK a TTC za rok 2010

4. Návrh na členění dotací a příspěvků pro rozpočet města 2012
-  P.Šulc  vypracuje  do 15.4.2011 pro  kluby,  kteří  mají  ve  své  zprávě  TVZ a plně 
zajišťují jejich provoz dotazník, který bude mapovat dle výkazu hospodaření za rok 
2010 výši nákladů na energie a provoz spravovaných objektů
- termín odevzdání těchto dotazníků SK stanovila do 31.5.2011 k rukám předsedy SK
- SK na základě  těchto výkazů  zpracuje pro fin.výbor města a  RM návrh na výši 
dotace pro TVZ na rok 2012
- žádosti o sponzorské příspěvky na rok 2012, si stejně  jako v letech minulých oddíly 
a klubu budou město žádat každý za sebe
- P.Šulc navrhl připravit pro rozpočet města na rok 2012 „Grantový fond“, který by 
byl zaměřen do oblasti úspor energií TVZ. SK se bude návrhem kriterií pro tento grant 
zabývat na svém příštím jednání

5. Různé
- S.Dlouhý předal členům SK zpracovaný materiál o rozvoji CR na lomnicku, což měl 
od Rady SK za úkol od posledního jednání
- materiál bude po připomínkování členy SK předán předsedovi komise kultury a CR 
města
- problematika CR na lomnicku byla členy SK dosti dlouho diskutována se závěrem, 
že se pro rozvoj CR v našem městě zatím dělalo dosti málo a SK tak snad doufá, že po 
ustavení komise CR města v této oblasti nastane určitý posun 
- M.Matušů vznesl dotaz týkající se připravované akce ( broušení palubovky v hale a 
nového lajnování)
- M.Šulc – ředitel ZŠ objasnil, že se tato akce bude realizovat na konci školního roku a 
že investorem akce je město
-  ředitel  školy  dále  přislíbil,  že  písemně  osloví  sportovní  kluby  města  o  podaní 
připomínek a potřeb ohledně lajnovaní sportovních hřišť haly
- SK jednoznačně při lajnování palubovky  upřednostňuje toto pořadí  priorit:

a) potřeby výuky těl.výchovy ZŠ
b) potřeby sportovních klubů ve městě
c) komerční zájmy veřejnosti

- SK se rovněž zabývala výši ceny plakátovacích ploch ve městě pro sportovní kluby 
- SK po následném vyjasnění se strany KIS a města se k problematice vrátí na svém 
příštím zasedání



- M.Matušů  upozornil na problémy s parkovací plochou u sportovní haly v zimním 
období
- bylo by v zájmu bezpečnosti dětí nutné, nahromaděný sníh pravidelněji se strany TS 
města vyvážet
- pro příští rok je nutné toto projednat s místostarostou J.Šimkem, který má TS v svém 
resortu na starosti
-  SK  udivilo,  že  RM  zamítla  možnost  využití  volných  ploch  ve  sportovní  hale 
k umístění reklam sponzorů 
-  uvolněním  reklamní  plochy  především  pro  lomnické  firmy  by  jednoznačně 
znamenalo  posílení  příjmové  stránky  hospodaření  sportovní  haly,  především  na 
pravidelnou obnovu sportovního materiálu a nářadí haly 
-  Předseda  SK  předal  členům  Statut  SK,  který  předá  RM  ke  schválení  spolu 
s rozdělením sponzorských příspěvků oddílům a klubům na rok 2011.

zapsal: S. Dlouhý


