Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 4/2009
konaného dne 14. 09. 2009 v prostorách VIP HC Dukla Jihlava
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

6. Petr Stoček (předseda)

2. Zdeněk Tůma

7. Ladislav Bárta

3. Martin Paclík

8. Petr Panovec (tajemník)

4. Karel Coufal

9. Martin Šalanda (koordinátor)

5. Jiří Šmrha (místopředseda)

Nepřítomni/omluveni:
1. Dagmar Nejedlá

3. Luboš Straka

2. Vít Dvořák

4. Roman Ondrušek

Hosté:
1. Čech Zbyněk (OSH)
2. Vilibald Prokop (OŠMS)
3. Jan Burda (RDMKV)
4. Bedřich Ščerban (jednatel HC Dukla Jihlava a garant KCTM)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Shlédnutí tréninkové jednotky žáků;
Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu a usnesení;
Dotace na atletický stadion Bystřice nad Pernštejnem;
Informace o přípravě rozpočtu Oddělení mládeže a sportu;
Informace a předání materiálů k KCTM;
Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
Diskuse, různé
Ukončení jednání.

1. Shlédnutí tréninkové jednotky žáků
Členové komise shlédli tréninkové jednotky žáků.
2. 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. Shlédnutí tréninkové jednotky mladšího dorostu a základní informace o KCTM,
fungujícím pod hlavičkou HC Dukla Jihlava ;
2. Zahájení jednání a schválení programu;
3. Kontrola zápisu a usnesení;
4. Dotace na atletický stadion Bystřice nad Pernštejnem;
5. Návrh přehledu VIP akcí kraje Vysočina v roce 2010;
6. Informace o přípravě rozpočtu Oddělení mládeže a sportu;
7. Informace a předání materiálů k KCTM;
8. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
9. Diskuse, různé.

10. Ukončení jednání
Takto navržený program byl 6 hlasy schválen.
Dále představil pana Bedřicha Ščerbana, jednatele HC Dukla Jihlava. Ten informoval členy
komise o činnostech KCTM, fungující pod hlavičkou HC Dukla Jihlava. Dodal, že finance na
fungování KCTM získává z dotace Kraje Vyčina a dále ještě z vlastních prostředků a
z prostředků města. Pro informaci členů Ksvč předložil základní materiály, vysvětlující tréninkové
plány KTCM včetně jeho záměrů a finanční přehled.
M. Paclík vznesl dotaz, jak se liší tréninky Seifertovy školy a KCTM.
Pan Ščerban odpověděl, že pro nejtalentovanější děti se pořádají různé kurzy a pak přecházejí
pod Duklu. Jedenkrát měsíčně probíhá společný trénink. Celkem je k dispozici 11 trenérů, z toho
je 7 plně profesionálních. Dále informoval členy komise o připravované rekonstrukci a rozšíření
haly ZS v Jihlavě.
Na zasedání se dostavil L. Bárta.
3. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 3/2009 - jednotlivé body a
usnesení byly bez připomínek.
4. Dotace na atletický stadion Bystřice nad Pernštejnem
Pan P. Panovec okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu.
Usnesení 20/04/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje přidělení dotace na dostavbu atletického stadionu v
Bystřici nad Pernštejnem
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželi).
5. Návrh přehledu VIP akcí kraje Vysočina v roce 2010
Pan Z. Čech okomentoval podkladový materiál „Návrh přehledu VIP akcí kraje Vysočina v roce
2010“.
M. Paclík dodal, že ve volnočasových oblastech je dlouholetá akce zvaná Bambiriáda. Bylo by
dobré ji zařadit také do VIP akcí.
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P. Panovec upřesnil, že zařadit Bambiriádu do VIP akcí letos, je již pozdě. Bylo by dobré zařadit
ji do VIP akcí na příští rok.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí předložený návrh podpory VIP akcí na rok
2010.
6. Informace o přípravě rozpočtu Oddělení mládeže a sportu
P. Panovec informoval členy komise o Fondu Vysočiny. Je schválen grantový program Volný
čas 2010, ale nebude vyhlášen, protože na grantové programy je vyhlášen stop stav.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí informace o Fondu Vysočiny.
7. Informace a předání materiálů k KCTM
P. Panovec předal členům komise materiály ke KCTM na CD. Jsou na něm všechny projekty,
které byly doručeny na krajský úřad.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí informace o KCTM.
8. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností
Pan J. Burda představil členům komise KOUS a Radu dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností. Jedná se o střešní organizaci, která zastřešuje další organizace. Nejbližším partnerem
je oddělení mládeže a sportu. Máme na starosti spíše dětské tábory. Organizujeme také
Bambiriádu. Pomocí GPS jsme zmapovali dětské tábory. Informace jsme předali hasičskému
záchrannému sboru.
J. Šmrha vznesl dotaz, jaký je celkový rozpočet na chod této organizace.
J. Burda odpověděl, že celkový rozpočet činí 700 tis. Kč.
M. Paclík dodal, že Rada dětí a mládeže působí jako poradní orgán.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a
mládeže pro vzájemnou koordinaci činností.
9. Diskuze, různé
V rámci diskuse P. Panovec informoval členy komise o návrhu rozpočtu na příští rok. Na dalším
zasedání už budou známa předběžná čísla rozpočtu.
10. Ukončení jednání
Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání. Termín dalšího
zasedání byl stanoven na pondělí 12. října 2009 od 14:00 hod.

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

Zapsal a zpracoval: Martin Šalanda dne 10. října 2009.
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