Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 23. 2. 2009
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

7. Vít Dvořák

2. Zdeněk Tůma

8. Luboš Straka

3. Martin Paclík

9. Petr Stoček (předseda)

4. Karel Coufal

10. Ladislav Bárta

5. Dagmar Nejedlá

11. Petr Panovec (tajemník)

6. Jiří Šmrha (místopředseda)

Nepřítomni/omluveni:
1. Roman Ondrušek

Hosté:
1. Marie Kružíková (KrÚ)
2. Vilibald Prokop (OŠMS)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání a schválení programu;
Vzájemné seznámení členů, organizační záležitosti;
Návrh Plánu práce Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2009;
Vyhlášení schválených grantových programů z Fondu Vysočiny;
Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených
dotací;
6. Termíny dalších setkání Ksvč;
7. Diskuse, různé;
8. Ukončení jednání.
1. Zahájení jednání a schválení programu
Petr Stoček, předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina (dále jen „Ksvč“),
zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že Ksvč je
usnášeníschopná. Přečetl návrh programu. Ten byl upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání a schválení programu;
Vzájemné seznámení členů, organizační záležitosti;
Návrh Plánu práce Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2009;
Vyhlášení schválených grantových programů z Fondu Vysočiny;
Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených
dotací;
6. Termíny dalších setkání Ksvč;
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7. Nominace členů výběrové komise Sportovec Vysočiny za Komisi pro sport a volný čas
Rady kraje Vysočina;
8. Diskuse, různé;
9. Ukončení jednání.
Takto navržený program byl 10 hlasy schválen.
2. Vzájemné seznámení členů, organizační záležitosti
Proběhlo vzájemné seznámení členů komise.
3. Návrh Plánu práce Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2009
P. Stoček okomentoval podkladový materiál „Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady
kraje Vysočina na rok 2009“. J. Šmrha dodal, že výjezdní zasedání by měla směřovat do těch
center, které jsou financovány z krajských prostředků. P. Stoček dodal, že cílem zasedání
komise budou asi tréninková centra. Z. Tůma dodal, že některá výjezdní zasedání nemusí být
jen do center, ale také na stavby, např. tělocvična v Ledči nad Sázavou.
Usnesení 01/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
schvaluje
Plán práce Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2009
P. Panovec sdělil členům komise, že se podařilo do sportu získat další 2 mil. Kč.
V. Prokop okomentoval podkladový materiál „Sportoviště 2009“. Celkový objem finančních
prostředků na tento program činí 4 mil. Kč. Cílem programu je výstavba a údržba zařízení pro
sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel
regionu. Dále okomentoval podkladový materiál „Sport pro všechny 2009“. Celkový objem
finančních prostředků na tento program činí 2 mil. Kč. Cílem programu zlepšení a podpora
dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením
na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity obyvatel
regionu. Dále okomentoval podkladový materiál „Jednorázové akce 2009“. Celkový objem
finančních prostředků na tento program činí 2, 5 mil. Kč. Tento program je rozdělen do dvou
podprogramů. Cílem podprogramu A je podpora jednorázových volnočasových a sportovních
aktivit dětí a mládeže pořádaných v kraji Vysočina a propagace účelného trávení volného času.
Cílem podprogramu B je podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit široké
veřejnosti směřující k aktivnímu a nekonzumnímu způsobu trávení volného času.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí informace o „přípravě a projednání
rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2009“.
5. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených
dotací
P. Panovec okomentoval podkladový materiál „Podpora KCTM z kapitoly Školství, mládeže a
sportu – fotbal, volejbal, plavání, lyžování, orientační běh – návrh na provedení rozpočtového
opatření“. J. Šmrha vznesl dotaz, na jakém základě byly takto rozděleny finanční prostředky. P.
Panovec odpověděl, že na základě matematických propočtů, které byly schváleny loni.
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Na téma rozdělování finančních prostředků se rozvinula diskuse. Z diskuse vyplynulo, že se
touto problematikou bude komise zabývat až po ročním fungování těchto pravidel.
Usnesení 02/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci KCTM ve volejbale a KCTM v orientačním běhu v navrhované výši
a
doporučuje
doporučit ZK poskytnout dotaci KCTM ve fotbale, v plavání a v lyžování v navrhované výši.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
L. Bárta vznesl protinávrh:
Usnesení 03/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
navrhuje
radě kraje poskytnout dotaci KCTM v šachu ve výši 80 tis. Kč, KCTM v basketbalu ve výši 292
tis. Kč, KCTM ve stolním tenise ve výši 46 tis. Kč a KCTM v házené ve výši 350 tis. Kč.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 04/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci KCTM v ledním hokeji v navrhované výši.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 05/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, Jihlava 586 01, IČ
70923060 ve výši 155 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 2 se zdrželo).
Usnesení 06/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, Jihlava 586 01, IČ
70923060 ve výši 155 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice.
Usnesení nebylo přijato (2 pro, 0 proti, 7 se zdrželo).
Usnesení 07/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní
tělovýchovná činnost na činnost KCTM v judu a vodním lyžování.
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Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Termíny dalších setkání Ksvč
Po krátké diskuse se členové dohodli, že zasedání budou probíhat v pondělí.
7. Nominace členů výběrové komise Sportovec Vysočiny za Komisi pro sport a volný
čas Rady kraje Vysočina
V. Prokop představil členům komise anketu Sportovec Vysočiny. Je potřeba nominovat do
výběrové komise někoho z členům Ksvč.
Po krátké diskusi byli do výběrové komise nominování tito členové:
Jiří Šmrha, Ladislav Bárta, Zdeněk Tůma, Dagmar Nejedlá a Petr Stoček.
Usnesení 08/01/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
nominuje
členy výběrové komise „Sportovec Vysočiny“ za Komisi pro sport a volný čas Rady kraje
Vysočina ve složení:
- Jiří Šmrha
- Ladislav Bárta
- Zdeněk Tůma
- Dagmar Nejedlá
- Petr Stoček
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
9. Ukončení jednání
Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Petr Stoček v. r.
předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 1. března 2009
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