Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 16. 1. 2012
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

7. Nevrkla Pavel

2. Šíma Luděk

8. Straka Luboš

3. Paclík Martin

9. Stoček Petr (předseda)

4. Coufal Karel

10. Ondrušek Roman

5. Nejedlá Dagmar

11. Holas František

6. Šmrha Jiří (místopředseda)

12. Panovec Petr (tajemník)

Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina)

3. Mikulíková Alena (OŠMS)

2. Mach Ivo (OŠMS)

4. Pokorný Josef (OSH)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Upřesnění plánu práce na rok 2012;
4. Vyhlášení schválených grantových programů z Fondu Vysočiny;
5. Příprava, realizace a hodnocení ankety Sportovec Vysočiny;
6. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených
dotací;
7. Schválený rozpočet oddělení mládeže a sportu na rok 2012;
8. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci
kriminality 2011;
9. Diskuse, různé;
10. 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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
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3. Upřesnění plánu práce na rok 2012;
4. Vyhlášení schválených grantových programů z Fondu Vysočiny;
5. Příprava, realizace a hodnocení ankety Sportovec Vysočiny;
6. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci
kriminality 2011;
7. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených
dotací;
8. Schválený rozpočet oddělení mládeže a sportu na rok 2012;
9. Diskuse, různé;
10. Ukončení jednání.
Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 6/2011 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
3. Upřesnění plánu práce na rok 2012
Během jednání se dostavili členové komise Martin Paclík a Luděk Šíma.
Členové se předběžné domluvili, že výjezdní zasedání, které je v plánu komise na rok 2012,
bude zaměřeno na KCTM v plavání při plaveckém oddílu AXIS Jihlava.
4. Vyhlášení schválených grantových programů z Fondu Vysočiny
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál GP „Sportoviště 2012“. Byl posunut termín podání
žádostí, a to do 23. 3. 2012. Celkový objem finančních prostředků je 3 mil. Kč. GP je rozdělen
do dvou podprogramů. Podprogram A: Drobná údržba sportovišť ve výši 1 mil. Kč a Podprogram
B: Výstavba a modernizace sportovišť ve výši 2 mil. Kč. U Podprogramu A je minimální
výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt 10 tis. Kč, maximální výše příspěvku
je 30 tis. Kč. U Podprogram B je minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt 30 001,- Kč, maximální výše příspěvku je 100 tis. Kč. Minimální podíl příjemce dotace
je u Podprogramu A 60% celkových nákladů projektu a u Podprogramu B 70% celkových
nákladů projektu.
Alena Mikulíková okomentovala podkladový materiál GP „Jednorázové akce 2012“. Tento GP
byl vyhlášen naposledy v roce 2009. Celkový objem finančních prostředků je 2 mil. Kč.
GP je rozdělen do dvou podprogramů. Podprogram A: Jednorázové akce zaměřené
na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež ve výši 1,2 Kč. Podprogram B:
Jednorázové akce určené na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost ve výši
800 tis. Kč. Žádosti lze podávat pouze elektronickou formou. Minimální výše finančních
prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5 tis. Kč, maximální výše dotace je 80 tis. Kč.
Minimální podíl příjemce dotace je 60% celkových nákladů projektu. Finanční prostředky budou
vypláceny zpětně. Luboš Straka vznesl dotaz, zda jeden žadatel může podat žádost do obou
podprogramů. Vyslovil podnět, aby organizace mohly podat žádosti do obou podprogramů.
Alena Mikulíková odpověděla, že v rámci GP „Jednorázové akce 2012“ může žadatel předložit
pouze jeden projekt.
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Přítomní členové se jednotně shodli na úpravě podmínky, a to: „Do každého podprogramu
grantového programu může žadatel předložit pouze jeden projekt“.
Luboš Straka vznesl dotaz, zda specifická kritéria jsou stejná jako u předchozích letech.
Alena Mikulíková odpověděla, že ano. Ke specifickému kritériu „Prvek dobrovolnosti a rozvoje
občanské společnosti – prioritu mají akce realizované na základě dobrovolné práce organizátorů
a zjištěné svépomocí (bodové rozpětí 0-6)“ se rozvinula diskuze. Někteří členové vyslovili názor,
že se jedná o příliš „přísné“ hodnocení. V případě vyhlášení GP „Jednorázové akce“ v roce
2013 bude návrh specifických kritérií s časovým předstihem zaslán členům komise
k připomínkování.
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál GP „Sportujeme 2012“. Tento GP byl vyhlášen
naposledy v roce 2009. Celkový objem finančních prostředků je 1,5 mil. Kč. Minimální výše
finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 tis. Kč, maximální výše příspěvku
je 60 tis. Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 60% celkových nákladů projektu. V rámci tohoto
grantového programu může žadatel předložit pouze jeden projekt. Martin Paclík vyslovil názor,
že tento GP je vhodný pro organizace, které nejsou v všesportovním kolegiu.
Během jednání se dostavil člen komise František Holas.
Usnesení 01/01/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy: Sportoviště 2012,
Jednorázové akce 2012 a Sportujeme 2012 v předložené podobě.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Příprava, realizace a hodnocení ankety Sportovec Vysočiny
Ivo Mach informoval členy komise o přípravě, realizaci a hodnocení ankety „Sportovec Kraje
Vysočiny 2011“. Nominace sportovců a sportovních družstev oddělení mládeže a sportu
přijímalo do 15. 1. 2012. Na přítomné členy byl vysloven požadavek znova nominovat 6 členů
Ksvč do hodnotitelské komise z důvodu nominace člena komise Karla Coufala za všesportovní
kolegium tak i za Ksvč.
Usnesení 02/01/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
ruší
přijaté usnesení č. 14/06/2011/Ksvč ze dne 21. 11. 2011.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Usnesení 03/01/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s nominací zástupců Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise
„Sportovec Kraje Vysočiny 2011“ v tomto složení: Petr Stoček, Luděk Šíma, Martin Paclík,
Zdeněk Kopecký, Jiří Šmrha a Pavel Nevrkla.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
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6. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu
a prevenci kriminality 2011
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Rokem 2011 končí platnost dokumentu
Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011. Tento dokument
byl zpracován na základě bezpečnostní analýzy, která vycházela, kromě jiného, i ze Závěrečné
zprávy z výzkumu veřejného mínění „Občané o kriminalitě a prevenci“ zpracované Institutem pro
kriminologii a sociální prevenci Praha. Součástí výzkumu provedeného agenturou
Factum Invenio bylo i zjišťování názorů obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci i když
ve značně omezeném rozsahu. Za dobu existence Kraje Vysočina nebyl ze strany kraje
průzkum názorů občanů Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci dosud prováděn.
Vzhledem k tomu, že Institut pro kriminologii a prevenci v současné době neprováděl a nebude
provádět nové šetření. Průzkum byl realizován na vzorku 1050 respondentů. Pro potřeby
dotazníkového šetření byly stanoveny následující kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání
a příslušnost k obci s rozšířenou působností. Materiál je k dispozici na webových stránkách
kraje. Martin Paclík vznesl dotaz, zda se připravuje konkrétní program pro letoší rok.
Josef Pokorný odpověděl, že na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen
„Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012“. Jako prioritní byla stanovena
opatření k omezení majetkové trestné činnosti, omezení trestné činnosti páchané pod vlivem
alkoholu, trestné činnosti v oblasti kyberkriminality, k omezení negativního dopadu domácího
násilí a ke snížení negativního dopadu zadlužování obyvatelstva. Dále byla přijata opatření
ke snížení trestné činnosti páchané recidivisty, občany bez přístřeší a v oblasti boje proti
korupci. Pro letošní rok je na prevenci kriminality z krajského rozpočtu vyčleněna finanční částka
ve výši 1,5 mil. Kč.
7. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení
schválených dotací
Petr Panovec informoval, že návrh přidělených dotací na rok 2012 činní 4,52 mil. Kč.
Stolní tenisté požádali o snížení dotace.
8. Schválený rozpočet oddělení mládeže a sportu na rok 2012
Petr Panovec informoval, že oproti návrhu došlo v kapitole Sport v položce Podpora
reprezentace Kraje Vysočina na mistrovství k navýšení finančních prostředků o 300 tis. Kč
a v položce Podpora soutěží a přehlídek došlo k navýšení o 100 tis. Kč.
9. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 20. 1. 2012 od 13:00 hod. v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
10. 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 17. ledna 2012.
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