Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 6/2011
konaného dne 21. 11. 2011
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

4. Šmrha Jiří (místopředseda)

2. Šíma Luděk

5. Stoček Petr (předseda)

3. Paclík Martin

6. Ondrušek Roman

Omluveni:
1. Coufal Kare

4. Holas František

2. Nejedlá Dagmar

5. Panovec Petr (tajemník)

3. Straka Luboš

Neomluveni:
1. Dvořák Vít

Hosté:
1. Prokop Vilibald (OŠMS)

2. Burda Jan (RDMKV)

Program:
1. Prezentace činnosti NNO Hodina H;
2. Zahájení jednání a schválení programu;
3. Kontrola zápisu a usnesení;
4. Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované
mládeže;
5. Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2012;
6. Příprava GP Sportoviště 2012;
7. Projednání úpravy Pravidel na pořádání mistrovství;
8. Diskuse, různé;
9. Ukončení jednání.
1. Prezentace činnosti NNO Hodina H
Iva Havlíčková, vedoucí informačního centra pro mládež, seznámila přítomné členy komise
s činností občanského sdružení Hodina H. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci.
Posláním je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich
právo na informace, podporovat udržitelné vzdělání a osobnostní rozvoj, plnohodnotné trávení
volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže a
místní komunity do veřejného dění, podporovat občanské vzdělávání a etickou výchovu.
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Speciální důraz je kladen na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi s omezenými příležitostmi.
Současně nejsou opomenuti senioři, rodiče s dětmi a veřejnost. Hlavním cílem je zvýšení kvality
a podpora udržitelného rozvoje kompetencí dětí, mládeže a místní komunity. Mezi klíčové
priority občanského sdružení patří: neformální vzdělávání, participace, dobrovolnictví
a Evropská dobrovolná služba a mezinárodní aktivity a spolupráce. Aktivity, které občanské
sdružení provozuje: poradenství, rozvoj a vzdělávání a mezinárodní aktivity. Členové shlédli
prostory občanského sdružení.
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. Přednesl návrh programu, který byl 6 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 5/2011 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
4. Vyhodnocování žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované
mládeže
Vilibald Prokop okomentoval podkladový materiál. Návrh přidělených dotací na rok 2012 činní
4 058 tis. Kč. V materiálu jsou zakomponovány všechny žádosti. V závěrečné zprávě za rok
2010 nebylo shledáno žádné pochybení.
Usnesení 13/06/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s předloženým materiálem a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje podpořit žádosti v celkové výši 4 058 tis. Kč.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Příprava na vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny 2012
Vilibald Prokop okomentoval podkladový materiál. Oproti loňskému roku nedošlo k žádným
změnám. Nominace sportovců a sportovních družstev bude oddělení mládeže a sportu přijímat
do 15. 1. 2012. Na přítomné členy byl vysloven požadavek nominovat 6 členů Ksvč do
hodnotitelské komise. Přítomní členové se shodli na tomto pořadí: Zdeněk Kopecký, Jiří Šmrha,
Petr Stoček, Luděk Šíma, Karel Coufal a Martin Paclík. Zdeněk Kopecký vznesl podnět k úpravě
materiálu, a to: Mládež (do 15 let) opravit na: Mládež. Je nutné rozlišovat kategorie (specifikace)
sportu. Přítomní členové jednotně souhlasili s úpravou (výmazem) formulace v materiálu.
Usnesení 14/06/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit anketu „Sportovec Kraje Vysočina 2011“ v předložené podobě a
souhlasí
s nominací zástupců Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise
v tomto pořadí: Zdeněk Kopecký, Jiří Šmrha, Petr Stoček, Luděk Šíma, Karel Coufal a Martin
Paclík.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

Číslo jednací: KUJI

99671/2011

Číslo stránky

2

6. Příprava GP Sportoviště 2012
Vilibald Prokop okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh na vyhlášení grantového
programu na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující
ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská
zařízení, neziskové organizace a obce s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.
Dále upozornil, že dojde k úpravě termínu podání žádostí a kontaktní osoby odpovědné
za realizaci podpory.
Vilibald Prokop dále informoval členy KSVČ, že byly předloženy návrhy na GP Jednorázové
akce 2012 a GP Sportujeme 2012 pro zařazení do Fondu Vysočiny. O výši alokace ve Fondu
Vysočiny a jednotlivých grantových programech bude rozhodovat Rada Fondu Vysočiny. Jan
Burda vznesl dotaz, kdy bude znám termín schválených grantových programů. Vilibald Prokop
odpověděl, že projednávání proběhne v nejbližších dnech, na počátku prosince.
Usnesení 15/06/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vyhlásit grantový program „Sportoviště 2012“ dle předloženého materiálu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
7. Projednání úpravy Pravidel na pořádání mistrovství
Vilibald Prokop okomentoval podkladový materiál. Rada kraje schválila dne
8. 2. 2011 Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR,
Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne
14. 12. 2010 rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 – včetně komentáře v kapitole
Školství, mládeže a sportu – Podpora sportu (§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) – byla
schválena částka 500 000 Kč na „Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR,
Evropy a světa“. Na základě těchto pravidel obdržel OŠMS 63 žádostí o podporu v celkovém
objemu 1 142 915 Kč. Z tohoto počtu bylo podpořeno celkem 30 žádostí ve výši 508 156 Kč
a 2 byly zamítnuty z důvodu nesouladu s pravidly. Dalších 30 žádostí o celkové výši 582 519 Kč
bylo zamítnuto z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků a jedna žádost ve výši
4 700 Kč nebyla dosud projednána. Na základě požadavku Zastupitelstva Kraje Vysočina byl
připraven materiál k projednání v Radě Kraje Vysočina s návrhem na posílení kapitoly Školství,
mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 512 043 Kč (+ 4 700 Kč
neprojednaná žádost – celkem 516 743 Kč), která by zajistila financování všech žádostí, která
splňují Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR,
Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Počet žádostí o dotaci na mistrovství ČR, světa či
Evropy i výše jednotlivých žádostí se v jednotlivých letech výrazně mění. Důvodem těchto změn
je skutečnost, že nelze odhadnout počet účastníků jednotlivých mistrovství a nákladů s tím
spojených. Přítomní členové komise byli seznámeni s několika možnými variantami změn
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a
světa ve sportovních disciplínách. Vilibald Prokop doplnil, že pro rok 2012 se uvažuje o navýšení
celkové částky o 300 tis. Kč. Zdeněk Kopecký vyslovil podnět na zakomponování kritéria týkající
se maximální poskytnuté finanční částky pro jednotlivé sportovní odvětví dané sportovní
organizace. Dále vyslovil požadavek, aby byly žádosti vypláceny zpětně. Roman Ondrušek
vyslovil podnět rozdělení žádostí do kvartálů. K danému tématu se rozvinula diskuze. Členové
se shodli na variantě č. 7 - Podpora účasti na MS a ME + snížení podpory na 40 % celkových
nákladů – s doplněním „Pro sportovní organizace a sportovní odvětví omezení dotace na částku
maximálně 50 tis. Kč“.
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Usnesení 16/06/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s projednáním úprav Pravidel na pořádání mistrovství s přijatým doplněním.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
8. Diskuze, různé
Členové komise obdrželi elektronickou poštou podkladový materiál „Průzkumu veřejného mínění
o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011“. Tímto
materiálem se komise bude zabývat na svém lednovém zasedání.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 19. prosince 2011 od 13:00 hod.
v restauraci Buena Vista, Třída Legionářů 24, Jihlava.
9. 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 22. listopadu 2011.
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