Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 12. 10. 2009
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

6. Luboš Straka

2. Zdeněk Tůma

7. Petr Stoček (předseda)

3. Martin Paclík

8. Ladislav Bárta

4. Dagmar Nejedlá

9. Petr Panovec (tajemník)

5. Jiří Šmrha (místopředseda)

Nepřítomni/omluveni:
1. Karel Coufal

3. Roman Ondrušek

2. Vít Dvořák

Hosté:
1. Marie Kružíková (radní kraje Vysočina)
2. Vilibald Prokop (OŠMS)
3. Jan Burda (RKMKV)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu a usnesení;
Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009;
Seznámení s návrhem rozpočtu OMS pro rok 2010;
Zhodnocení činnosti komise v roce 2009 a příprava plánu práce na rok 2010;
Diskuse, různé
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. Přednesl návrh programu, ze kterého byl z důvodu chybějícího zápisu
z posledního zasedání vyřazen bod č. 2. Takto upravený program jednání byl 7 hlasy schválen.
2. Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009
V. Prokop uvedl, že stejně jako v minulém roce, bude kraj Vysočina vyhlašovat anketu
Sportovec Vysočiny 2009. Položil členům komise otázku, zda ponechat pravidla vyhlašování
stejná jako v minulých letech nebo zda by mělo dojít k nějakým změnám. Nastolil také
problematiku oceňování profesionálních sportovců, kteří pochází z Vysočiny.
Následně členové komise diskutovali nad zřízením nové kategorie pro tyto profesionální
sportovce, např. kategorie sportovní osobnost Vysočiny. Řešila se také problematika zařazení
organizací, které pracují s mládeží, do ankety Sportovec Vysočiny.
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V. Prokop dodal, že minulé ročníky byly uspořádány ve spolupráci s agenturou ParolaArt, s. r. o.
Došlo však k určitým komplikacím – pozdní vyhlášení ankety, krátký čas na vyhodnocení,
pozvánky nebyly doručeny všem členům komise ani představitelům svazu. V letošním roce je
anketa Sportovec Vysočiny zařazena mezi VIP akce, zatím však není jisté kolik finančních
prostředků bude možné uvolnit z rozpočtu kraje.
Na zasedání se dostavil člen komise Zdeněk Kopecký.
Usnesení 21/05/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
oddělení mládeže a sportu doplnit předložený materiál o novou kategorii „sportovní osobnost
Vysočiny“ s doplněním limitních kritérií.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 22/05/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
nedoporučuje
spojovat vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny s anketou Dospělý kamarád a
doporučuje
zapracovat vyhlášení ankety Dospělý kamarád do ocenění Talent Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Seznámení s návrhem rozpočtu OMS pro rok 2010
Členové komise obdrželi podkladový materiál, ke kterému P. Panovec sdělil, že prošel prvním
čtením u náměstka hejtmana Vladimíra Novotného. Nemusí to však být konečná podoba,
materiál musí být schválen zastupitelstvem kraje. Podařilo se zachovat všechny položky, které
odbor školství, mládeže a sportu administroval, ale byly poníženy. Původní návrh na podporu
Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 2 mil. Kč byl navýšen na 4 mil. Kč.
Marie Kružíková doplnila, že v rozpočtu kraje na rok 2010 bude omezen Fond Vysočiny a pokud
nebude zrušen úplně, budou podporovány pouze investiční grantové projekty.
Následně proběhla rozsáhlá diskuse členů komise na téma nevyhlašování grantových
programů, ze které vyplynula následující usnesení:
Usnesení 23/05/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje na základě požadavku od sportovních organizací v oblasti sportu, zachovat ve Fondu
Vysočiny grantový program „Sportoviště“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 24/05/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje přehodnotit své rozhodnutí podporovat z Fondu Vysočiny pouze projekty na rozvoj
infrastruktury a
navrhuje
na základě požadavku od organizací pracujících s dětmi a mládeží, zachovat pro zajištění
celoroční činnosti těchto organizací grantový program „Volný čas“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Zasedání opustili členové komise Martin Paclík a Dagmar Nejedlá.
L. Bárta sdělil, že nesouhlasí s formulací z podkladového materiálu, že pro rozhodování
a přidělování dotací pro rok 2010 se nebude postupovat dle Pravidel, ale jednotlivým krajským
centrům talentované mládeže, která si o příspěvek na rok 2010 požádala, bude přidělena stejná
částka jako v roce 2009, ponížená o 15%.
Marie Kružíková uvedla, že bylo hodnoceno jak tato centra pracují a zda nadále podporovat
jejich činnost. Bylo rozhodnuto, že je dobré centra podporovat s tím, že příspěvek na jejich
činnost bude snížen o 15% oproti skutečnosti roku 2009.
Vzhledem k tomu, že fotbalový klub FC Vysočina zažádal o příspěvek pozdě, doporučil L. Bárta
přijmout toto usnesení:
Usnesení 25/05/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
krátit finanční příspěvek pro FC Vysočina o 70% skutečnosti roku 2009 a zbývající finanční
prostředky rozdělit mezi ostatní organizace.
Usnesení nebylo přijato (4 pro, 1 proti, 1 se zdržel).
4. Zhodnocení činnosti komise v roce 2009 a příprava plánu práce na rok 2010
P. Stoček ve stručnosti zhodnotil dosavadní činnost komise v letošním roce. Poznamenal, že
členové komise do dnešního dne neobdrželi jmenovací dekrety.
Na příští zasedání bude přizván náměstek hejtmana Vladimír Novotný, který se z účasti na
tomto zasedání omluvil.
Zdeněk Tůma sdělil, že v příštím roce by měla komise obdržet návrh rozpočtu s předstihem,
ještě před samotným projednáváním.
Úkol: Na příští zasedání Ksvč připravit návrhy do plánu činnosti komise na rok 2010
Odpovědnost: všichni členové Ksvč
Termín: 9. 11. 2009
5. Diskuse, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 9. listopadu 2009.
6. 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
Zpracovala a zapsala: Dana Uchytilová dne 15. října 2009.
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