
M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    21. 1. 2016 
předkládá:                    Mgr. Karel Krejza, místostarosta  

   

 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
Návrh:  
 
Žádost o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2016 na Revitalizaci objektu 
kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. 
 
Odůvodnění: 
 
V prosinci 2015 byl MŠMT vyhlášen další program Podpory materiálně technické základny 
sportovních organizací, kde nově mohou o dotace žádat i obce – podmínky výzvy viz příloha návrhu. 
V průběhu roku 2015 všechny sportovní kluby a jednoty vypracovaly komplexní dotazníky, zahrnující 
jak informace o nárocích na prostory/zázemí, finanční náročnost sportovního odvětví, tak i plány 
rozvoje spolků do budoucna, aby tyto byly následně využity pro analytickou část rozpracované 
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích. Komise sportu průběžně projednávala se zástupci 
jednotlivých sportovních spolků mimo jiné dostatečnost kapacit stávající sportovní infrastruktury, ať již 
v majetku města nebo dalších subjektů, které těmto organizacím prostory pronajímají. Dlouhodobě 
nedostatek volných kapacit vyhovujících aktuálním potřebám i budoucímu rozvoji daného sportu 
avizují tyto spolky: Karatedó Steklý, z.s., Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.,  SK Box Litoměřice, 
z.s. , oddíl TOM Litomíci a oddíl beachvolejbalu. Ve spolupráci s odborem správy nemovitého majetku 
města, byl pro tyto účely doporučen objekt na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice v areálu bývalých 
kasáren Dukelských hrdinů. Projektová dokumentace na změnu využití tohoto objektu byla 
vypracována za účasti zástupců všech spolků a plně reflektuje jejich potřeby a požadavky. 
Stručné shrnutí stávající činnosti a plánů na budoucí rozvoj těchto organizací je přílohou návrhu. 
 
Rada města projednala záměr na svém jednání dne 14. 1. 2016 a doporučuje ZM schválit podání 
žádosti o dotaci z MŠMT na shora uvedený projekt. 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
Vlastní zdroje nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města pro rok 2016. Celkové náklady dle 
rozpočtu projektanta činí 5,5mil Kč. Za podmínek programu max. 60% ze SR připadá na město částka 
ve výši 2,2mil Kč.  
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2016 
na Revitalizaci objektu v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 
4008/40 k. ú. Litoměřice. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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Státní podpora sportu pro rok 2016 
PROGRAM 133510 

Projednáno poradou vedení MŠMT dne 8. prosince 2015 
pod č.j. MŠMT-20621/2015 

 
 
ÚVOD 

 

Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) předložil 
návrh materiálu „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510“ v souvislosti 
s dotační politikou státního rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. Materiál o státní podpoře 
sportu komplexně zahrnuje podporu v investiční oblasti. Realizace státní podpory sportu je 
řešena prostřednictvím vyhlášeného programu s označením 133510. 

Porada vedení MŠMT dne 8. prosince 2015 tento návrh projednala a doporučila k vyhlášení 
investiční podpory pro rok 2016 na internetových stránkách ministerstva. 

Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění pozdějších předpisů.  

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které splňují podmínky zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a pro územní samosprávné celky – obce (dále jen ÚSC)  
a resortní sportovní centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany  
a Ministerstva vnitra. 
 
S ohledem na závazné ukazatele státního rozpočtu má státní podpora sportu následující 
strukturu: 
 
 
Výdajový blok: „Podpora sportu“ 
Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS),  
t.j. Evidenční dotační systém/správa majetku ve vlastnictví státu   
činí ………………………...................................................................    3 732 992,758  tis. Kč 

z toho: běžné výdaje               2 862 892,758 tis. Kč   

 výdaje na EDS/SMVS     870 100,000 tis. Kč   

 

Předkládaný materiál není v rozporu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 
2020. 
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Vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2016 – investiční prostředky 

 
PROGRAM 133510 

Podpora materiálně technické základny sportu 
programové financování  

 

 
 

A.  Obecná ustanovení  
 
1. Programy státní podpory sportu (dále jen „programy“) pro spolky, obce a resortní 

sportovní centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), 
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, vyhlašuje MŠMT, v souladu se zákonem č. 
218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).   

2. Program je orientován na plnění usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011  
č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice a má oporu v zákonu  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášení programů je 
v souladu s Plánem podpory rozvoje sportu na období 2015 až 2017 a s usnesením vlády 
ze dne 30. října 2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století a dokumentem Zdraví 2020 – Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

3. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, nebo provedení rozpočtového opatření, podléhá 
pravidlům stanoveným zákonem č. 218/2000 Sb., a poskytovatelem dotace - MŠMT, a to 
zejména:  

a) na poskytnutí dotace státního rozpočtu není právní nárok, 
b) o poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel na základě žádosti  

o poskytnutí dotace,  
c) poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelské obchodní činnosti, sloužící 

k vytváření zisku.  

4. Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět 
v následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U 
staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání 
stavby, resp. převzetí díla.  

5. Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen. 

6. Žadatelem může být: 

a) spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
a vyvíjející činnost v oblasti sportu; 

b) obec; 
c) resortní sportovní centrum MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

7. V případě, že pozemek pod předmětnou nemovitostí má jiného vlastníka musí mít žadatel 
uzavřenou nájemní smlouvu na nájem pozemku či výpůjčku daného pozemku uzavřenou 
na dobu min. 10 let ode dne podání žádosti. Vlastníkem pozemku nemůže být subjekt 
vykonávající podnikatelskou a obchodní činnost sloužící k vytváření zisku.  Podmínkou 
je, aby majetkové vztahy byly jednoznačně smluvně ošetřeny. 
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8. Dále se oblast investičních dotací řídí vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je na kalendářní rok 2016. 

10. Výjimky mohou být uděleny na základě žádosti k podílu spoluúčasti, ke změně finančního 
objemu, resp. technické dokumentace, zejména s ohledem na výsledky výběrového řízení 
nebo ke změně termínu dokončení investiční akce. Změny budou uvedeny v Rozhodnutí o 
změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

11. Vyhlášení státní podpory v oblasti investic pro rok 2016:  

- první (základní) kolo - předkládání žádostí             do 31. ledna 2016 

- druhé a další kola se uskuteční na základě výzvy v průběhu roku 2016. Další kola 
budou vyhlášena s ohledem na stav finančního objemu rozpočtu v oblasti sportu, 
který bude k dispozici. 

 

 
B.  Účelové zaměření dotace  

1. Subtitul 133512:   Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. 
(pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51200 XXXX) 

a) pro spolky – všeobecná sportovní činnost  
b) pro obce 

2. Subtitul 133513:  Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace.   
 (pozn.: dle databáze Ministerstva financí - označení 133D51300 XXXX) 

a) pro spolky - zajišťující sportovní reprezentaci  
b) pro resortní sportovní centra MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra (dále jen „RSC MŠMT, MO a MV“) 
 
 

C.  Specifické vymezení  

1. Sportovní zařízení, na které se dotace žádá, nesmí být zatíženo zástavním právem 
nebo bankovním úvěrem týkající se stavby či pozemku.  

2. Státní dotace se nevztahuje na investiční akce zabezpečované tzv. „svépomocí“. 

3. Hlavním předmětem činnosti spolku – žadatele, dle jeho stanov, je sportovní činnost. 

4. Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo 
schváleno podání žádosti.   

5. Žádost se předkládá na předepsaném formuláři (viz Příloha č. 1) s vyznačením 
příslušného subtitulu a se stanovenými doklady, viz dále. MŠMT si pro následnou 
realizaci dotace může vyžádat doplnění podkladů, které byly k žádosti přiloženy ve 
stručné, či zkrácené formě. 

6. Žádosti se podávají na:  

o stavby: rekonstrukce, modernizace a nové stavby 

o stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu (dále jen „SZNR“). 

7. Resortní sportovní centra MO a MV musí zabezpečit požadovanou spoluúčast 
z vlastní kapitoly státního rozpočtu dle plánu na příslušný kalendářní rok.  

8. Žádost u Subtitulu 133512 může být podána pouze do výše 20 mil. Kč státní 
podpory. 
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D.  Hodnotící kritéria  

 

První krok:  

Zpracování žádostí expertní komisí, která posoudí obdržené žádosti z hlediska 
administrativního zpracování a vyřadí žádosti, které nesplňují podmínky dotačního 
programu. 

 

Druhý krok:  

Kritéria a jejich bodové ohodnocení: 

Kritéria Bodové 
ohodnocení 

P
ři

pr
av

en
os

t 
pr

oj
ek

tu
 Srozumitelně a věcně formulovaný cíl projektu 0 - 5 

Přehledně zpracovaný harmonogram realizace projektu 0 - 5 

Definování cílové skupiny 0 - 5 

P
ře

hl
ed

no
st

 
ro

zp
oč

tu
  

 
Přiměřenost rozpočtu směrem k cílům a obsahu projektu 

 

0 - 5 

P
ot
ře

bn
os

t 
pr

oj
ek

tu
 Očekávaný přínos projektu, dopady 0 - 5 

Souladnost s koncepcí obce/kraje 0 - 3 

N
ap

ln
ěn

í c
íl
ů

 
po

dp
or

y 
ro

zv
oj

e 
sp

or
tu

 Systematická podpora sportování dětí a mládeže 0 - 10 

Podpora sportování veřejnosti 0 - 3 

Umožnění využívání zařízení jinou TJ/SK 0 - 3 

S
yn

er
gi

e 
ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tř

ed
ků

 

Žadateli je poskytována spoluúčast z jednoho veřejného 
zdroje  

3 

Žadateli je poskytována spoluúčast z více veřejných zdrojů 5 

D
ru

h 
po

ža
da

vk
u  

Rekonstrukce a modernizace / SZNR / nová stavba  

 

3 / 2 / 1 
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Komentář k tabulce kritérií: 
 
Připravenost projektu 
Kritérium hodnotí jasně a srozumitelně formulovaný cíl projektu a dále přehledný postup, jak 
vytčeného cíle dosáhnout, včetně provázanosti postupu realizace projektu s časovým 
harmonogramem. Cílovou skupinu je žádoucí vymezit tak, aby bylo zřejmé, pro koho je 
projekt určen (organizovaní, neorganizovaní sportovci, děti, mládež, dospělí, velikost 
skupiny, znalost potřeb cílové skupiny). 
 
Přehlednost rozpočtu 
Kritérium hodnotí přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám projektu ve smyslu 
podhodnocení či nadhodnocení celé akce. 
 
Potřebnost projektu 
Kritérium hodnotí, zda je projekt pro sportovní oblast v dané lokalitě potřebný a zda jeho 
realizace bude mít znatelný přínos pro cílovou skupinu a rozvoj další činnosti samotné 
organizace (žadatel by měl v projektu zdůvodnit, proč by měl být projekt realizován, kde jsou 
jeho hlavní přínosy pro širší veřejnost, cílovou skupinu a samotnou organizaci). 
 
Naplnění cílů podpory rozvoje sportu 
Cílovou skupinou žadatele jsou převážně děti a mládež do dovršení juniorského věku v daném 
sportovním odvětví, s nimiž organizace pracuje systematicky po celý rok. Žadatel doloží 
v příloze žádosti pravdivý údaj o podílu dětí a mládeže k celkové členské základně organizace 
a přehled využití příslušné materiálně technické základny v průběhu roku dětmi a mládeží 
formou čestného prohlášení.  
 
Žadatel doloží v příloze žádosti formou čestného prohlášení minimálně tři sportovní akce, do 
nichž se může v průběhu roku aktivně zapojovat široká veřejnost.  
 
 Žadatel doloží v příloze žádosti využívání materiálně technické základny jinou TJ/SK 
v průběhu roku formou prohlášení jiné TJ/SK.  
 
Synergie veřejných prostředků 
Žadatel doloží rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje (obec, kraj, svazek obcí 
apod.) ve výši alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti, rozhodnutí nebo příslib se dokládá 
výpisem usnesení příslušného orgánu, oprávněného rozhodovat. 
 
Žadatel doloží rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti ze dvou a více různých veřejných zdrojů 
(obec, kraj, svazek obcí apod.) ve výši alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti z každého 
veřejného zdroje, rozhodnutí nebo příslib se dokládá výpisem usnesení příslušného orgánu, 
oprávněného rozhodovat. 
 
V případě, kdy je žadatelem obec nelze za spolufinancování z veřejných zdrojů považovat 
vlastní podíl obce na spoluúčasti. 
 
Druh požadavku 
Kritérium zvýhodňuje rekonstrukci a modernizaci před nákupem SZNR a novou stavbou.  
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Další postup: 

a) Podle získání celkového počtu bodů u jednotlivých žádostí expertní výběrová komise 
stanoví pořadí a předloží návrh na přidělení dotace. 

b) Expertní výběrová komise má možnost upravit výši finančního objemu poskytnuté 
dotace ve vztahu k možnostem státního rozpočtu. 

c) Na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 18. schůze ze dne 5. listopadu 2015 je 
doporučeno navýšení rozpočtu programu 133510 o částku 250 mil. Kč.  

Citace usnesení: „Finanční prostředky, o které se navyšuje kapitola 333, tj. o 250 mil. 
Kč, budou použity pro financování podpory z programu 133510 subtitul 133 D 512 – 
Podpora obnovy materiálně technické základny sportovních organizací. 

 
E.  Vymezení finanční účasti státního rozpočtu  

Subtitul  133512: 
 

a) Spolky  

Kategorie stavby, SZNR Podíl SR * 
 nová stavba,  
 rekonstrukce, modernizace a SZNR 

max. 60 %  
max. 80 %  

 
 

b) Obce  

Kategorie stavby, SZNR Podíl SR * 
 nová stavba 
 rekonstrukce, modernizace a SZNR  

max. 50 %  
max. 60% 

 
 
Subtitul  133513: 
 

a) Spolky a resortní sportovní centrum 
MŠMT 

 

Kategorie stavby, investiční akce Podíl SR * 
 nová stavba,  
 rekonstrukce, modernizace a SZNR 

max. 90 %  
max. 100 %  

 
 

b) Resortní sportovní centra MO a MV  

Kategorie stavby, investiční akce Podíl SR * 
 nová stavba,  
 rekonstrukce, modernizace 
 SZNR 

0 %  
max. 70 %  

max. 100 % 

* Podíl SR = podíl státní podpory z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT  
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Pokyny pro předkládání žádostí: 

 
1. Každý žadatel o dotaci musí vyplnit oficiální formulář žádosti (viz Příloha č. 1), 

včetně elektronické verze a doplnit přílohy - nutné vyplnění všech údajů s vyznačením 
příslušného subtitulu. 

2. Žadatel může podat po jedné žádosti v každém z vyhlášených subtitulů, v případě podání 
více žádostí budou tyto žádosti vyřazeny. 

 
3. Žádost musí obsahovat: 
 

01) Základní dokumenty žadatele 
• Vyplněný formulář žádosti uvedený v Příloze č. 1 podepsaný statutárním 

orgánem. 

• Úředně ověřené stanovy s příslušnou registrací spolku. * 
• Potvrzení o přidělení IČO.* 

• Úředně ověřené usnesení ze shromáždění delegátů o volbě jmenných 
zástupců spolku. * 

• Úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního 
ústavu nebo jiný doklad, prokazující smluvní vztah mezi spolkem  
a peněžním ústavem * 

 

* Pozn.: Úředně ověřené dokumenty musí být max. 3 měsíce staré, předložení dokumentace, 
mimo vyplněný formulář žádosti, se nevztahuje na obce a RSC.  

* Pozn.: Požadované dokumenty lze nahradit úplným výpisem z veřejného rejstříku 
(www.justice.cz), pokud sbírka listin obsahuje všechny výše požadované dokumenty.   

 
02) Investiční záměr – charakteristika  

• Investiční záměr s uvedením technických parametrů a rozpočtem akce, 
• Investiční záměr pro nákup strojů a zařízení (SZNR) s uvedeným 

technických parametrů a specifikací (české názvy), 
• V případě nové stavby připojit komentář s následným využitím a 

udržitelností (zdroje atd.).  
 

03) Stanovisko k žádosti  

• Obce – usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno podání 
žádostí. 

 

4.  Předložení žádosti o poskytnutí dotace nezakládá nárok na přidělení prostředků 
státního rozpočtu.   

5.   Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení informováni pouze prostřednictvím přehledů 
schválených projektů zveřejněných na adrese: www.msmt.cz. Příjemci dotací, jejichž 
žádosti byly schváleny a doporučeny k realizaci, budou vyrozuměni informačním 
dopisem MŠMT, kde budou vyzváni k doložení dalších dokumentů (povolení stavebního 
úřadu, technickou dokumentaci, výsledky veřejného výběrového řízení apod.).  
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6. Podané projekty – žádosti o dotaci, kterým nebylo vyhověno, se nevracejí.  

7. Pokud v průběhu realizace akce dojde u žadatele ke změnám, které mění již schválenou 
dokumentaci žadatele, pak musí žadatel ihned MŠMT informovat a případně podat žádost 
o změnu rozhodnutí. 

8. Žádosti k investičnímu programu se předkládají s přesným označením subtitulů:  
o pod značkou „Subtitul 133512“ 
o pod značkou „Subtitul 133513“ 

9. Formulář žádosti je zveřejněn na internetu – adresa www.msmt.cz – sport – investice. Po 
vyplnění se formulář žádosti automaticky elektronicky odešle na MŠMT a žadatel jej 
vytiskne. Vytištěné žádosti se zasílají 1x v písemné podobě s údaji na CD/DVD, včetně 
požadovaných příloh – poštou (nikoliv přes podatelnu MŠMT) na adresu:  

MŠMT, odbor sportu - 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

vlevo dole vypsat:      ŽÁDOST 2016 – SPORT 
Program č. 133510 

vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2016: 

Žádosti pro program 133510 se předkládají na MŠMT s razítkem pošty nejpozději: 
 

                       do   31.  ledna 2016 
V Praze dne: 8. prosince 2015     
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Šulc 
náměstek pro řízení sekce 

podpory sportu, tělovýchovy a mládeže 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1:   Formulář žádosti 
Příloha č. 2:   Seznam zkratek 
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KARATEDÓ STEKLÝ byl založen v roce 1995.  
 
Začátky klubu byly velmi skromné, trénovalo se dvakrát v týdnu po hodině a půl. Dnes se 
tréninky konají až šest hodin denně ve dvanácti městech České republiky. Karatedó Steklý 
pořádá řadu sportovních akcí – výukové semináře, soutěže, ale i soustředění s 
celorepublikovou působností i mezinárodní působností. Pořádáme rozlučkové setkání na 
konci školního roku, turnaje v bowlingu a další sportovně kulturní akce.  
Členská základna klubu je velmi široká – od čtyřletých dětí až po dospělé, neboť karate je 
možné cvičit v každém věku. V našem klubu se cvičí karate stylu Shotokan a klub je členem 
celosvětové organizace JKA (Japan Karate Association). Členství v této organizaci zaručuje 
dlouholetou tradici navazující na odkaz zakladatele karate stylu Shotokan mistra Gichina 
Funakoshiho a zároveň předávání nejnovějších poznatků současných japonských mistrů 
prostřednictvím sítě mezinárodních instruktorů, jedním z nich je i náš sensei (učitel) Jan 
Steklý, který je několikanásobným Mistrem ČR, Vicemistrem Evropy, je nositelem 5.danu  
JKA a mezinárodním instruktorem, rozhodčím a zkušebním komisařem.  
Ale kdo se jednou opravdu pustí do cvičení karate, ví, že na „značce" příliš nezáleží, protože 
opravdové karate je jenom jedno. Výhodou cvičení karate v našem klubu je to, že spolu 
mohou cvičit silní i slabí, velcí i malí, staří i mladí, sportovně nadaní i ti méně šikovní. Je 
jedno s jakou motivací začnete cvičit a jak po své cestě karate budete postupovat. Někomu 
postačí, že si pravidelně zacvičí, aby protáhl ztuhlé tělo a udržoval se ve fyzické kondici. 
Někdo se chce naučit účinné sebeobraně. Jiný chce sportovat a závodit. Konečným cílem 
pravého studenta karate by však mělo být poznávání filozofických a duchovních aspektů 
tohoto bojového umění. Každý si ovšem může vybrat, jaký přístup mu bude osobně 
vyhovovat, nikoho nenutíme do aktivit, které nejsou v souladu s jeho představami. 
Naše tréninky nejsou cíleny na přípravu jednostranně zaměřených závodníků, přesto naši 
členové sbírají úspěchy i na závodech a soutěžích a to jak domácích tak i na Mistrovstvích 
Evropy JKA. Za posledních několik let jsme vybojovali řadu titulů Mistrů České republiky a 
naši studenti vybojovali i řadu medailí na Mistrovství Evropy a bodovali jsme i na Mistrovství 
světa v Japonsku. 
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TRÉNINK KARATE DĚTÍ 
Děti se seznamují se základy karate. Výuku karate přizpůsobujeme jejich věku a postupně se 
naučí i složitější techniky, zapamatují si japonské výrazy a naučí sestavy kata. Koncepce 
tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí celomotorických cvičení, 
atletických a gymnastických cvičení, rozvoji koordinace, flexibility. Do tréninku jsou také 
zařazeny míčové hry. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy v karate, ale i 
v jiných sportech. 
 
Vzhledem ke specifice bojových umění (naučené znalosti se dají použít v běžném živote) 
dbáme zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína, přísná etiketa, 
sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se u nás děti naučí. První rok 
cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na první technický stupeň – bílý pás. 
Pokud dítě z nějakých důvodů u zkoušek neuspěje (nebo je nemocné) nic se neděje a výcvik 
probíhá dál. 
 

TRÉNINK KARATE DOSPĚLÝCH 
Tato skupina je přístupná všem věkovým kategoriím. Harmonii mezi duchem a tělem mohou 
hledat jak mladí, tak starší, muži i ženy. Je to aktivita, ve které i pokročilý věk není 
překážkou, lze začít i ve třiceti, čtyřiceti, padesáti, šedesáti i později. Člověk se může celý 
život zlepšovat. 
Co vás čeká: 
Jedná se o výběr technik, které člověk může použít při různých sebeobranných prvcích. 
Naučíte se nejen ubránit sebe nebo své blízké při napadení na ulici, ale především dosáhnete 
lepší fyzické kondice a psychické připravenosti, která Vám pomůže rychle zareagovat v 
jakékoliv nebezpečné situaci. 
Cvičením karate dosáhnete větší sebedůvěry, psychické pohody a vyrovnanosti. Zároveň máte 
možnost postupně získávat tmavší pásky a jednou dosáhnout až na ten černý. 
 
Hledáte-li tradiční formu bojových umění, doplněnou o prvky sebeobrany a výbornou 
partů lidí, kteří se rádi pobaví při tréninku i po něm, jste na správném místě. Právě pro 
vás je určeno Karate pro dospělé v Karatedó Steklý. 
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výsledky rok 2014 
 

mládežnické kategorie  
Mistrovství světa –  Japonsko   5.místo 
Mistrovství Evropy – Praha    2x 2.místo, 2x 3.místo 
Mistrovství ČR Nymburk   celkem 22 medailí  
Česká národní liga    Vicemistři ČR 
Národní poháry    celkem 31medailí 
 

dospělí 
Mistrovství Evropy – Praha    1x 2.místo 
Mistrovství ČR Nymburk   celkem 4 medaile 
 Národní poháry Ostrava, Tábor  celkem 4medaile 
 

výsledky rok 2015 
 

mládežnické kategorie  
Mistrovství Evropy – Německo          2x 1.místo, 1x3.místo                           
Mistrovství ČR – Kadaň                     celkem 15 medailí          
Národní poháry                                   celkem 38 medailí                                               
Česká národní liga                              4.místo 
 

dospělí 
Mistrovství Evropy – Německo          1x 4.místo     
Mistrovství ČR – Kadaň                     1x 1.místo a 1x 3.místo          
Národní poháry                                   1x 1.místo a 1x 2.místo      
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
Počet aktivních členů k 31/12/2014 
 
 Celkový počet 
Žáci 45 
Dorost   6 
CELKEM žáci, dorost 51 
Dospělí 15 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
Počet aktivních členů k 31/12/2015 
 
 Celkový počet 
Žáci 50 
Dorost   5 
CELKEM žáci, dorost 55 
Dospělí 15 
 



Asociace turistických oddílů mládeže 
oddíl TOM Litomíci, č. oddílu 21 205 

 
 
                                                                              Městský úřad Litoměřice 
                                                                                             odbor školství, kultury, sportu  
                                                                              památkové péče  
                                                                              Mírové náměstí 7/15 
                                                                              Litoměřice 412 01 
 
 
Váš dopis značky/ze dne:                                            Naše značka                       Litoměřice dne 27. 12. 2015 
 
 

Věc:                               Práce oddílu TOM „Litomíci“ Litoměřice 
 
 Tento oddíl byl založen v lednu 2014. Většina členů oddílu, jak z řad dětí, tak z řad vedoucích, do oddílu přešla 
z TOM „Sluníčka“. Činnost je zaměřena na turistiku, poznávání a ochranu přírody, pracovitost, čestnost, 
pravdomluvnost, ochota a pomoc druhým, atd. 
 Oddíl navazuje na spolupráci s městem, tam kde jsme jako TOM „Sluníčka“ skončili a v loňském roce úspěšně 
navázali. Dále jsme úspěšně navázali spolupráci s jinými organizacemi, které nám pomáhají při některých akcí – úklid 
Bílé stráně, úklid Mostné hory, Den dýní v galerii, MDD na koupališti, Mikulášská besídka pro širokou veřejnost, 
brigády v okolí Litoměřic organizované Zdravým městem Litoměřice a i námi, na základnách ATOMu a jiné.  
 Náš oddíl je smíšený a věková hranice při vstupu do oddílu jsou 4 roky. Starší členové oddílu nad 18 let se 
zapojují do organizování oddílu a stávají se členy vedení oddílu. Oddíl je rozdělen do tří družin. Vzhledem k tomu, že 
ještě nevlastníme žádné prostory na klubovnu, oddíl se schází na pravidelné oddílovky u mě v bytě. Klubovnu již máme 
předběžně přislíbenou v prostorách Dukelských kasárnách, v budově č. 24, ale zatím je věc v jednání, a v současné době 
žádáme o dotaci na rekonstrukci prostor.  

V současné době má náš oddíl 42 členů: 25 - dětí do 15 let, 3 - dorost do 18 let, 4 - juniorů do 26 let, 6 - stálé 
členy ve vedení, ekonomku a pomocnici se vším potřebným – Janu Prahovou a hlavní vedoucí Kateřinu Krňákovou. 
Všichni členové vedení dělají tuto činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. 

Tři členové nám dojíždějí z Rochova, dva z  Pohořan, tři z Bořislavy, dva z Třeboutic, jeden z Hlinné, ostatní 
jsou z  Litoměřic.  

Celý oddíl se schází pravidelně, střídáme oddílové schůzky s výletem, úklidem nebo výpravou. První týden 
v březnu (jarní prázdniny) máme jarní tábor v Janově nad Nisou. O velikonoční prázdniny pojedeme na vícedenní 
výpravu do Sloupu v Čechách a o prázdninách pořádáme dvoutýdenní  letní  tábor. Letos se náš tábor bude konat od 25. 
7. – 7. 8. 2016 v Dobré vodě u Telče. Na podzimní prázdniny již máme rezervován objektu Asociace TOM 
v Mezholezích na Domažlicku. 

V loňském a i v letošním roce jsme pořádali v měsíci říjnu ve spolupráci se Zdravým městem, velikou akci na 
Ostrově. Loňského roku se zúčastnilo přes 250 lidí, letos to dokonce bylo přes 320 lidí. Další velikou akcí je MDD na 
koupališti, kde se letošního roku zúčastnilo rekordních 2500 lidí. Akci na koupališti pořádáme za spolupráce s Městem 
Litoměřice, MSZ – Litoměřice, Slavojem Litoměřice a ostatními sportovními kroužky – obě akce se objevily nejen 
v místní televizi, ale i v novinách a www. stránkách města a Asociace TOM. Každý rok pořádáme tři a více úklidů 
v okolí Litoměřice a pravidelně se zúčastňujeme „úklidu Česka“ pořádané v dubnu Městem Litoměřice, kde jsme letos 
organizovali doprovodný program…Pravidelně spolupracujeme se Severočeskou galerií, kde pomáháme organizovat 
několik akcí, z nichž největší je „Den dýní“, kde se letos zúčastnilo více jak 750 lidí…. V neposlední řadě pořádáme 
také Mikulášskou besídku pro širokou veřejnost, zatím ve v pronajatých prostorách tělocvičny na ZŠ B. Němcové… 

Rádi bychom měli co nejdříve prostory pro naši klubovnu a sehnali co nejvíce sponzorů na dotaci pro 
rekonstrukci prostor…. Věříme, že nám s tímto vypomůže město Litoměřice.  

Do budoucna chceme všechny naše akce zachovat a ještě více spolupracovat na dalších akcích… 
 
Děkuji a s pozdravem 

                                                                                           Za vedení oddílu: Kateřina Krňáková 
                                                                                      
 
hlavní vedoucí: Kateřina Krňáková, Růžovka 133/2, Litoměřice, mobil 606541035 
hodpodář oddílu: Jana Prahová, Liškova 2011/4, Litoměřice, mobil 776570196   
IČO: 03170268 
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V Litoměřicích, dne 7.1.2016 
 
Fungování spolku SK Box Litoměřice, z.s. 
 
Jak je již patrné z názvu, tak hlavní činností spolku je propagace a trénink jedné z olympijských 
disciplín – amatérského boxu – pod hlavičkou ČBA (Česká boxerská asociace) a následně pak AIBA 
(Mezinárodní boxerská federace). 
 
Sportovní klub amatérského boxu /Sk Box Litoměřice/ byl oficiálně založen počátkem roku 2014, 
ale základy - tohoto klubu - vznikaly již mnoho let před tím. K dnešnímu stavu napomohl nejen 
rostoucí zájem o tento úpolový sport, ale také snaha o vytvoření kvalitního boxerského oddílu, 
který by mohl v budoucnu reprezentovat město Litoměřice – mj. toto je historicky první oddíl 
klasického boxu (olympijský sport), který byl v Litoměřicích založen a funguje. 
 
Dosažené úspěchy: 
V roce 2015 jsme s našimi boxery – v kategorii mužů - vstoupili do Severočeské oblasti boxu 
(pořádané pod hlavičkou ČBA), kde jsme zatím ve všech zápasech zvítězili a v této soutěži jsme bez 
porážky. 
Díky těmto úspěchům měli naši borci možnost reprezentovat oddíl - a město Litoměřice - na 
mezinárodních utkání v Německu, na prestižním galavečeru boxu Camp David Fight Night – 
memoriál Milana Konečného a Warriors  8 v Liberci. Jeden z našich borců byl také nominován na 
Mistroství republiky. Pro nadcházející sezónu v roce 2016, si naše tři boxery vyžádal extraligový 
tým Ústí nad Labem (nejvyšší soutěž v boxu v ČR), aby jej reprezentovali. 
 
Nejbližší cíle: 

 Vytvořit co největší základnu aktivně sportujících dětí ve věku od 8 do 15 let (a to nejen pro 
specializovaný trénink boxu, ale i všeobecné sportovní přípravy, která dnešní mládeži 
chybí) 

 Vytvořit vlastní tým, vstoupit do nejvyšší soutěže (extraligy) boxu a aktivně reprezentovat 
město Litoměřice 

 Pravidelně pořádat turnaje pro děti a mládež 
 
Současný stav: 

 Celkem 35 členů. 

 Muži: 23 

 Ženy: 3 

 Děti ve věku od 8 do 13 let: 9 
 
Prezentace: 
Web: www.boxlitomerice.wbs.cz 
Facebook: Boxing club Balkancar Litoměřice 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:    21. 1. 2016 
předkládá:                    Ing. Jan Hrkal, zastupitel 
   

 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
Návrh:  
 
Příslib finanční spoluúčasti na investiční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště TJ Sokol 
Pokratice – Litoměřice“  
. 
 
Odůvodnění: 
 
TJ Sokol Pokratice – Litoměřice, se sídlem Pokratická 80/44, 412 01 Litoměřice, IČO: 00524280 má 
záměr podat žádost o poskytnutí dotace z MŠMT do Programu 133510 – Podpora materiálně 
technické základny sportu na „Rekonstrukci plochy fotbalového hřiště TJ“. Předpokládaná cena 
rekonstrukce fotbalového hřiště činí dle žadatele 5 mil. Kč.  
TJ Sokol Pokratice – Litoměřice žádá Město Litoměřice o příslib investiční dotace z rozpočtu města 
Litoměřice ve výši 20 % celkových investičních nákladů shora uvedeného projektu tj. 1 mil. Kč (žádost 
viz příloha orig. zápisu) za předpokladu, že získá dotaci od MŠMT na jeho realizaci. 
V případě, že realizátorem projektu je spolek může dle podmínek Programu 133510 (viz příloha 
návrhu) činit podíl dotace ze SR na celkových nákladech projektu maximálně 80 %. Jedním 
z hodnotících kritérií tohoto Programu je „Synergie veřejných prostředků“, kdy žadatel doloží 
rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje (obec, kraj, svazek obcí apod.) ve výši alespoň 
1/3 minimální výše spoluúčast tj. 333tis Kč. 
Město Litoměřice poskytlo v uplynulých letech TJ Sokol Pokratice - Litoměřice nad rámec dotací na 
zabezpečení celoroční činnosti spolku tyto investiční dotace: 
rok 2008 -    125 tis. na nákup travní sekačky 
rok 2007 - 1.300 tis. na výstavbu kabin a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti 
rok 2004 -    200 tis. na výstavbu tréninkové plochy na pozemku fotbalového hřiště. 
 
Rada města projednala záměr TJ Sokol Pokratice – Litoměřice na svém jednání dne 14. 1. 2016 a 
doporučuje ZM schválit příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu Města Litoměřice.  
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM  
a) bere na vědomí záměr TJ Sokol Pokratice – Litoměřice, se sídlem Pokratická 80/44, 412 01 
Litoměřice, IČO: 0052480, předložit žádost o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce plochy 
fotbalového hřiště“ do programu MŠMT č. 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro 
rok 2016 
 
b) schvaluje příslib finanční spoluúčasti z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 20 % celkových nákladů 
akce “Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště“, maximálně však ve výši 1.000.000 Kč, finanční 
spoluúčast bude poskytnuta v případě, že TJ Sokol Pokratice – Litoměřice výše uvedenou dotaci 
získá.  
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





 
 
 
 
 
 
 

M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 

 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
 
pro jednání RM, dne:  21.1.2016 
předkládá: starosta 
 
 
 
Návrh:    Ustanovení kompetentní osoby  
 
Vzhledem k vedenému trestnímu oznámení v souvislosti s činností spol. Zahrada Čech s.r.o. 
Litoměřice a v souvislosti s nájemní smlouvou a investicemi do výstaviště byl starosta města dne 
11.1.2016 požádán Policií ČR o ustanovení kompetentní osoby k podání vysvětlení k dané 
problematice. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM pověřuje 1. místostarostu Mgr. Karla Krejzu k podání vysvětlení Policii ČR k problematice činnosti 
spol. zahrada Čech s.r.o. související s nájemní smlouvou a investicemi do areálu výstaviště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 




