Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 3/2009
konaného dne 20. 7. 2009
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

7. Roman Ondrušek

2. Zdeněk Tůma

8. Luboš Straka

3. Vít Dvořák

9. Petr Stoček (předseda)

4. Karel Coufal

10. Ladislav Bárta

5. Dagmar Nejedlá

11. Petr Panovec (tajemník)

6. Jiří Šmrha (místopředseda)

Nepřítomni/omluveni:
1. Martin Paclík

Hosté:
1. Marie Kružíková (KrÚ)
2. Vilibald Prokop (OŠMS)
3. Zdenek Tulis (FC Vysočina)
Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2009 a příprava záměrů a
vyhlášení grantových programů pro rok 2010;
4. Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2010;
5. Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované mládeže;
6. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny;
7. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
8. Diskuse, různé;
9. 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. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2009 a příprava záměrů a
vyhlášení grantových programů pro rok 2010;
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Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2010;
Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované mládeže;
Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny;
Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností;
8. Aktualizace Programu rozvoje kraje;
9. Diskuse, různé;
10. Ukončení jednání.
Takto navržený program byl 9 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 2/2009.
Na zasedání se dostavil L. Bárta.
3. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2009 a příprava záměrů a
vyhlášení grantových programů pro rok 2010
P. Panovac informoval členy komise, že grantové programy budou pro rok 2010 zřejmě finančně
i početně omezeny.
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina bere na vědomí zprávu o přípravě
záměru a vyhlášení GP pro rok 2010.
4. Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2010
P. Panovec informoval, že na rozpočtech se teprve začíná pracovat. První návrhy rozpočtů by
měly být k dispozici v září. Upozornil na to, že kraj bude mít k dispozici méně finančních
prostředků než v loňském roce.
L. Straka dodal, že by byl nerad, aby se krátily dotace pro KCTM a všesportovní kolegia.
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o Přípravě a
projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2010 a aby byla přednesena
informace o rozpočtu na říjnovém zasedání komise.
Usnesení 15/03/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doporučuje
radě kraje, aby v rozpočtu na rok 2010 nebyly kráceny dotace na sport, volný čas a mládež.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
M. Kružíková navrhla, aby na říjnové zasedání byl pozván pan náměstek Novotný a podrobněji
informoval členy komise o rozpočtu na rok 2010.
5. Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované mládeže
Z. Tulis, zástupce FC Vysočina, informoval členy komise o situace ve fotbale. Dodal, že
opomenuli podat žádost na dotaci na příští rok do 30. 6. Poprosil komisi, zda by mohla vyhovět a
podpořit sportování.
P. Panovec dodal, že všechny žádosti, i ty, které přijdou po termínu, jdou do rady kraje a komise
k tomu přijme stanovisko.
Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
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V rámci diskuse se členové vyjádřili k žádosti pana Tulise o požádání podání dotace na příští
rok v pozdějším termínu. O tom, zda dotace bude podpořena rozhodne rada kraje.
P. Panovec předal členům komise informace o „Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování
krajských center talentované mládeže“. V řádném termínu si o dotaci zažádal basketbal, šachy,
orientační běh, volejbal, plavání, hokejové kluby (HC Dukla Jihlava, HC Rebel). Po formální
stránce bylo vše v pořádku. HC Rebel má nedostatek v tom, že nemají souhlas klubu. Dle
pravidel nemohou v kraji fungovat dvě centra za jeden sport, tudíž HC Rebel dostane
nedoporučující stanovisko.
Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
6. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny
V. Prokop informoval členy komise o průběžné kontrole vybraných projektů grantů z Fondu
Vysočiny. Přišel jeden projekt, který v rámci vyúčtování podal podklady, které byly až po
realizaci projektu. Došlo k manipulaci některých dokladů. Na kontrolu byl vyslán Odbor kontroly.
Dopadlo to tak, že doklady byly stáhnuty a dotace pokráceny.
P. Panovec dodal, že OŠMS nemůže jezdit na kontroly následné, ale jen na kontroly průběžné.
Na následné kontroly jezdí jen Odbor kontroly.
Usnesení 16/03/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
bere na vědomí
informaci o Kontrole vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Podmínky a představy KOUSu a Rady dětí a mládeže pro vzájemnou koordinaci
činností
Z důvodu nepřítomnosti Jana Burdy, byl tento bod přesunut na zářijové zasedání.
8. Aktualizace Programu rozvoje kraje
Členové komise se vrátili k problematice Aktualizace Programu rozvoje kraje z minulého
zasedání.
Bylo navrženo usnesení na doplnění Aktualizace SWOT analýzy Programu rozvoje kraje.
Zasedání opustil L. Straka.
Usnesení 17/03/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
navrhuje
doplnit SWOT analýzu o tyto body:
SILNÉ STRÁNKY: S.5 – existence střešních NNO především v oblasti sportu a volného času a
její spolupráce s KÚ;
SLABÉ STRÁNKY: W.6 – neexistence koncepce volnočasových aktivit a sportu;
PŘÍLEŽITOSTI: O.6 – efektivnější využívání vícezdrojového financování volnočasových aktivit a
sportu;
OHROŽENÍ: T.5 – nedostatek finančních prostředků ohrožuje údržbu a rozvoj sportovních
zařízení a zařízení pro volný čas.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Číslo jednací:

Číslo stránky

3

J. Šmrha vznesl požadavek, zda by mohlo být usnesení z minulého zápisu v bodě 4 doplněno o
slovo „sport“.
Usnesení 18/03/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas
doplňuje
usnesení č. 10/02/2009/Ksvč o slovo „sport“ v tomto znění.
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 pro
sport.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuse, různé
V rámci diskuse L. Bárta upozornil na to, že na zasedání nebyly zaslány žádné podkladové
materiály. Dodal, že na každé zasedání by měly být k dispozici alespoň nějaké materiály.
Usnesení 19/03/2009/Ksvč
upozorňuje
na dodržování jednacího řádu čl. 3. bod 3.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustila D. Nejedlá.
V. Prokop předal členům komise informace o sportovní olympiádě, která proběhla v Táboře. Kraj
Vysočina se umístil na 8. příčce.
Komise pro sport a volný čas bere na vědomí informace o proběhlé olympiádě.
10. Ukončení jednání
Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání. Termín dalšího
zasedání byl stanoven na pondělí 14. září.

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

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 25. července 2009.
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