Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 6/2009
konaného dne 23. 11. 2009
Přítomni:
1. Tůma Zdeněk

5. Dvořák Vít

2. Paclík Martin

6. Stoček Petr (předseda)

3. Nejedlá Dagmar

7. Ondrušek Roman

4. Šmrha Jiří

8. Petr Panovec (tajemník)

Nepřítomni/omluveni:
1. Kopecký Zdeněk

3. Straka Luboš

2. Coufal Karel

4. Bárta Ladislav

Hosté:
1. Novotný Vladimír (náměstek hejtmana)
2. Jan Burda (RDMKV)

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

Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu a usnesení;
Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009;
Informace o připravovaných grantových programech na rok 2010;
Zhodnocení činnosti komise v roce 2009 a příprava plánu práce na rok 2010;
Diskuse, různé;
Závěr.

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. Ten byl upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání a schválení programu;
Informace o ekonomické situaci a návrhu rozpočtu na rok 2010;
Kontrola zápisu a usnesení;
Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009;
Informace o připravovaných grantových programech na rok 2010;
Zhodnocení činnosti komise v roce 2009 a příprava plánu práce na rok 2010;
Diskuse, různé;
Závěr.

Takto upravený program jednání byl 6 hlasy schválen.
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2. Informace o ekonomické situaci a návrhu rozpočtu na rok 2010
Vladimír Novotný sdělil členům komise informace o vývoji finanční situace vůči rozpočtu kraje
Vysočina na rok 2010. Letošní rozpočet je na 97% loňského roku. K 31.10.2009 byl propad
v daňových příjmech cca 400 mil. Kč. oproti loňskému roku a 230 mil. Kč oproti schválenému
rozpočtu na tento rok. V dubnu jsme přijali opatření, která směrovala k příspěvkovým
organizacím zřizovaným krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém posledním
zasedání přijalo úspory ve výši 163 mil. Kč. V polovině roku jsme pozastavili vypisování dalších
grantových programů v celkové výši 30 mil. Kč. Z Fondu Vysočiny byly letos zrealizovány
grantové programy ve výši cca. 59 mil. Kč. Pro rok 2010 je připravený vyrovnaný rozpočet
s rezervou ve výši 145 mil. Kč. V průměru o 10% byly všechny kapitoly poníženy. Nejvíce byly
poníženy kapitoly ve zdravotnictví a v dopravě. Pro KCTM je na rok 2010 vyčleněna finanční
částka ve stejné výši jako byla pro letošní rok ponížena o 15%. Finanční prostředky získá každý
kdo si o ně požádá. Pro Všesportovní kolegium kraje Vysočina je na rok 2010 vyčleněna
finanční částka ve výši 4 mil. Kč. U Všesportovního kolegia kraje Vysočina musí ještě být
změněny pravidla pro rozdělování dotací. V rozpočtu kraje se na příští rok s Fondem Vysočiny
počítá. Max. částka by měla být kolem 40 mil. Kč a budeme podporovat investiční grantové
projekty. Na příští rok zatím máme připraveno 21 grantových programů. Fond Vysočiny se bude
projednávat nejdříve v lednu roku 2010.
Na jednání se dostavila členka komise Dagmar Nejedlá.
Petr Panovec upřesnil, že OŠMS připravil 3 grantové programy: Sportoviště 2010 ve výši 3 mil.
Kč, Volný čas ve výši 3 mil. Kč a Klubovny a tábořiště ve výši 2 mil. Kč.
Martin Paclík sdělil, že by bylo dobré, aby Volný čas 2010 byl vyhlášen, neboť volnočasové
organizace by neměly kde jinde získat finanční prostředky nutné pro svůj chod. Zdeněk Tůma
dodal, že by bylo dobré tento grantový program upřednostnit, neboť pokud by došlo k jeho
zrušení, tak by jeho následná obnova nemusela být úspěšná.
Martin Paclík upřesnil, které volnočasové organizace každoročně žádají z tohoto grantu o
finanční příspěvek. Tyto organizace fungují na základě dobrovolníků. U malých organizacích,
které nepatří do celostátní sítě volnočasových organizacích, byl příjem od státu radikálně snížen
a pokud by nedošlo k pomoci od kraje, budou tyto organizace odkázány na dary dobrovolníků.
Pokud dojde ke zrušení grantového programu Volný čas 2010 mohou nastat existenčním
problémy v daných organizacích.
Ke grantovému programu Volný čas 2010 se rozvinula krátká diskuze.
Petr Stoček poděkoval náměstkovi Vladimíru Novotnému.
3. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 5/2009 - jednotlivé body a
usnesení byly bez připomínek.
4. Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009
Petr Panovec uvedl, že pravidla ankety pro vyhlašování byla změněna tak, jak členové komise
požadovali. Nově byla zřízena kategorie „Sportovní osobnost kraje Vysočina“ a došlo k vložení
textu „Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech se sídlem v kraji
Vysočina. Výjimkou je kategorie „Sportovní osobnost kraje Vysočina“, která je určena
sportovcům, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů, pocházejí z Vysočiny, ale soutěží
za oddíl se sídlem mimo kraj Vysočina. Dále požádal členy komise o jmenování členů Ksvč do
poroty pro vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2009. Byli jmenováni tito členové: Petr Stoček,
Jiří Šmrha, Ladislav Bárta, Zdeněk Kopecký a Zdeněk Tůma.
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Usnesení 26/06/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit anketu v předložené podobě a nominovat jako zástupce Komise pro sport a volný čas
Rady kraje Vysočina do poroty tyto členy: Petr Stoček, Jiří Šmrha, Ladislav Bárta, Zdeněk
Kopecký a Zdeněk Tůma.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o připravovaných grantových programech na rok 2010
Petr Panovec sdělil, že do Fondu Vysočiny byly navrženy 3 grantové programy: Sportoviště
2010 s alokací ve výši 3 mil. Kč. Jedná se o program, který je zaměřen na dofinancování
výstavby a údržby sportovišť. V předchozích letech velmi úspěšný, vždy s velkým převisem.
Volný čas ve výši 3 mil. Kč. Jedná se o program, který je zaměřen na celoroční dlouhodobou
činnost s dětmi a mládeží v jejich volném čase a není určen na podporu v oblasti sportu.
V předchozích letech velmi úspěšný, vždy s velkým převisem. MŠMT částečně financuje
podobné aktivity pouze u organizací nadregionálního a republikového významu.
Klubovny a tábořiště ve výši 2 mil. Kč. Jedná se o program, který je zaměřen na investiční rozvoj
materiálně-technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže a není určen na podporu
v oblasti sportu. Cílem je zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO jako
základního předpokladu pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží. MŠMT částečně financuje
podobné aktivity pouze u organizací nadregionálního a republikového významu.
6. Zhodnocení činnosti komise v roce 2009 a příprava plánu práce na rok 2010
Petr Stoček sdělil, že plán práce se bude chronologicky opakovat. Postupně byly předčítány
body z plánu práce roku 2009 a byly upravovány nebo doplňovány.
Usnesení 27/06/2009/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
souhlasí
se schválením plánu práce na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuse, různé
Členům komise byly dodatečně předány jmenovací dekrety. Termín příštího zasedání byl
stanoven na pondělí 7. prosince 2009 od 16:00 hod. v restauraci Tří Knížata, Masarykovo
nám. 1189/44, Jihlava.

8. 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: Eva Charvátová dne 29. listopadu 2009.
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