Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 16. 6. 2009
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

7. Roman Ondrušek

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. Vít Dvořák

Hosté:
1. Marie Kružíková (KrÚ)
2. Vilibald Prokop (OŠMS)
3. Václav Novák (ORR)
Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Projednání žádosti pana Jana Burdy o umožnění účasti na zasedáních Ksvč;
3. Projednání aktualizace Programu rozvoje kraje;
4. Informace o průběhu přípravy a realizace ankety Sportovec Vysočiny;
5. Informace k vyúčtování dotací KCTM za rok 2008;
6. Výsledky přidělení dotací KCTM na rok 2009;
7. Informace o přípravách a vlastní účasti na Hrách 4. letní olympiády dětí a mládeže v ČR;
8. Informace o administrovaných grantových programech 2009;
9. Informace o investičních akcích;
10. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
11. Informace o dalších bodech, které jsou zmíněny v e-mailu Ing. Tůmy;
12. Diskuse, různé;
13. 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:
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1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Projednání žádosti pana Jana Burdy o umožnění účasti na zasedáních Ksvč;
4. Projednání aktualizace Programu rozvoje kraje;
5. Informace o průběhu přípravy a realizace ankety Sportovec Vysočiny;
6. Informace k vyúčtování dotací KCTM za rok 2008;
7. Výsledky přidělení dotací KCTM na rok 2009;
8. Informace o přípravách a vlastní účasti na Hrách 4. letní olympiády dětí a mládeže v ČR;
9. Informace o administrovaných grantových programech 2009;
10. Informace o investičních akcích;
11. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
12. Informace o dalších bodech, které jsou zmíněny v e-mailu Ing. Tůmy;
13. Diskuse, různé;
14. Ukončení jednání.
Takto navržený program byl 10 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 1/2009.
3. Projednání žádosti pana Jana Burdy o umožnění účasti na zasedáních Ksvč
P. Stoček informoval členy komise o žádosti Jana Burdy, předsedy Rady dětí a mládeže kraje
Vysočina, zda by se mohl pravidelně účastnit zasedání Ksvč jako host.
J. Šmrha vznesl dotaz, zda je nutné, aby byl pan Burda přítomen na zasedáních, když je členem
v komisi M. Paclík, který dříve zastával tuto funkci předsedy Rady dětí a mládeže kraje
Vysočina. M. Paclík odpověděl, že již působí jen na celostátní úrovni tohoto sdružení a co se
týče krajské úrovně, tak má pan Burda větší přehled.
Usnesení 09/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
souhlasí
aby se Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, stal pravidelným hostem na
příštích zasedáních komise.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Projednání aktualizace Programu rozvoje kraje
V. Novák okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Program rozvoje kraje zpracovává
každý kraj. Od roku 2004 zpracováváme tento Program rozvoje kraje sami.
Program rozvoje kraje se skládá ze tří základních dokumentů:
- Profil kraje Vysočina (dále jen „Profil“) představuje úvodní analytickou část PRK, při
jejíž tvorbě je využíváno širokého spektra statistických údajů z různých zdrojů. Profil je
předkládán k projednání ZK jednou za 7 – 9 měsíců. Poslední verze profilu byla ZK vzata
na vědomí v červnu 2008. ZK projednalo další aktualizaci Profilu v březnu 2009.
- SWOT analýza kraje Vysočina (dále jen „SWOT“) tvoří druhou část PRK. Definuje silné
a slabé stránky kraje, možné hrozby či příležitosti. Poslední aktualizaci SWOT schválilo
ZK v říjnu 2004.
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programová část Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „programová část PRK“)
definuje základní strategické oblasti rozvoje kraje Vysočina, které jsou dále rozváděny do
prioritních podoblastí. Nejnižší úroveň ve vertikální hierarchii tvoří jednotlivá opatření.
Poslední aktualizaci programové části PRK schválilo ZK v prosinci 2005.
P. Panovec dodal, že v současné době zatím žádná samostatná koncepce volnočasových aktivit
neexistuje. Je obsažena v koncepci Zdravotnictví a sociální služby. Na toto téma se rozvinula
krátká diskuse. Z diskuse vyplynulo, že by se měla vytvořit samostatná koncepce volnočasových
aktivit. Na základě této diskuse bylo navrženo doporučující usnesení.
-

Usnesení 10/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje pověřit oddělení mládeže a sportu, aby neodkladně zahájilo práci na vytvoření
koncepce volnočasových aktivit dětí a mládeže v kraji Vysočina na období 2009 – 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 11/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
bere na vědomí
informaci o aktualizaci PRK a
ukládá
členům komise zaslat svoje připomínky do dalšího jednání komise dne 20. července 2009 všem
členům komise a na oddělení mládeže a sportu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustil L. Straka.
5. Informace o průběhu přípravy a realizace ankety Sportovec Vysočiny
V. Prokop informoval členy komise o průběhu přípravy a realizace ankety Sportovec Vysočiny.
D. Nejedlá dodala, že byl velmi krátký časový úsek mezi tím, co obdrželi tabulky na hodnocení a
datem uzávěrky.
P. Stoček upozornil na to, že byl nominován do hodnotící komise, ale pozvánku nedostal.
V. Prokop dodal, že pozvánky rozesílala agentura, která má tuto anketu na starosti a do příště
se toto bude muset více prošetřit.
Z. Tůma vznesl dotaz, zda existují nějaká kritéria pro hodnocení této ankety.
V. Prokop odpověděl, že jediným kritériem je, aby sportovci vyrostli v kraji Vysočina.
K. Coufal navrhnul, aby byli oceněni sportovci a kluby, kteří momentálně působí v kraji Vysočina.
Případně by se mohla udělat podkategorie pro sportovce, kteří vyrostli v kraji Vysočina, ale nyní
působí v klubech, které nejsou v kraji Vysočina.
Členové komise podpořili tento návrh.
Usnesení 12/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
bere na vědomí
zprávu o průběhu příprav a realizace ankety Sportovec Vysočiny a
ukládá
členům komise připravit návrhy na zpřesnění kritérií volby jednotlivých kategorií Sportovce
Vysočiny a
doporučuje
pro příští ročník prostřednictvím OSH zpřesnit realizační podmínky pro přípravu a průběh ankety
Sportovec Vysočiny.

Číslo jednací:

Číslo stránky

3

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace k vyúčtování dotací KCTM za rok 2008
P. Panovec okomentoval podkladový materiál týkající se vyúčtování dotací KCTM za rok 2008.
Dodal, že odbor kontroly si vyžádal dvě vyúčtování na prověření správnosti účtování.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí „Informace k vyúčtování dotací KCTM za
rok 2008“.
7. Výsledky přidělení dotací KCTM na rok 2009
P. Panovec okomentoval podkladový materiál „Přehled přidělených a navrhovaných dotací na
KCTM 2004 – 2009“.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí informace o „výsledcích přidělení dotací
KCTM na rok 2009“.
8. Informace o přípravách a vlastní účasti na Hrách 4. letní olympiády dětí a mládeže
v ČR
V. Prokop informoval členy komise o přípravách Her 4. letní olympiády dětí a mládeže v ČR.
Olympiáda se uskuteční od 23. do 28. června 2009 v Táboře. Her se zúčastní na 2000
sportovců a 400 trenérů. Na olympiádě se bude bojovat ve 12 sportovních disciplínách a
Vysočina se představí v 9 z nich. Vlajkonošem Vysočiny bude triatlonista Filip Ospalý.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí „Informace o přípravách a vlastní účast na
Hrách 4. letní olympiády dětí a mládeže v ČR“.
9. Informace o administrovaných grantových programech 2009
V. Prokop okomentoval podkladový materiál „Přehled GP 2009“.
Členové komise hodnotili Fond Vysočiny velice kladně.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí „Informace o administrovaných grantových
programech 2009“.
10. Informace o investičních akcích
P. Panovec informoval členy komise, že v kraji Vysočina zatím proběhly dvě investice do oprav
sportovních areálů.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí „Informace o investičních akcích“.
11. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností
Členové komise se dohodli přesunout tento bod na další zasedání, až bude přítomen předseda
tohoto sdružení, pan Jan Burda.
12. Informace o dalších bodech, které jsou zmíněny v e-mailu Ing. Tůmy
P. Stoček předal členům komise informace s připomínkami uvedené v e-mailu pana Tůmy.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí „Informace o dalších bodech, které jsou
zmíněny v e-mailu Ing. Tůmy“.
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Na základě připomínek pana Tůmy bylo navrženo usnesení.
Usnesení 13/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
navrhuje
radě kraje, aby vždy požadovala stanoviska k projednaným bodům v oblasti volného času a
sportu od komise pro sport a volný čas.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
13. Diskuse, různé
V rámci diskuse byly dohodnuty termíny dalších zasedání a navrženo usnesení.
Usnesení 14/02/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
určuje
termín vyhotovení zápisu z jednání do 7 pracovních dnů po skončení zasedání a
stanovuje
termín zasedání komise 1. pondělí sudého týdne v měsíci dle aktuálního požadavku
projednávaných materiálů.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržela).
Dle navrženého usnesení byly stanoveny tyto termíny zasedání:
20. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
14. Ukončení jednání
Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání. Termín dalšího
zasedání byl stanoven na pondělí 20. července od 14.00 hodin.

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

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 22. června 2009
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