Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného dne 16. 4. 2012
Přítomni:
1. Šíma Luděk

6. Nevrkla Pavel

2. Paclík Martin

7. Straka Luboš

3. Coufal Karel

8. Stoček Petr (předseda)

4. Nejedlá Dagmar

9. Panovec Petr (tajemník)

5. Šmrha Jiří (místopředseda)

Omluveni:
1. Kopecký Zdeněk

3. Holas František

2. Ondrušek Roman

Hosté:
1. Mach Ivo (OŠMS)
Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Informace o grantových programech;
4. Diskuse, různé;
5. Ukázka tréninkové jednotky;
6. 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, který byl 8 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 1/2012 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
3. Informace o grantových programech
Petr Panovec podal informace o grantových programech za OŠMS. Celkem bylo zaevidováno
ve 3 grantových programech (GP „Jednorázové akce 2012“, GP „Sportoviště 2012“
a GP „Sportujeme 2012“) 399 žádostí. Žádosti prošly schvalovacím procesem, některé žádosti
byly z důvodu administrativního nesouladu vyřazeny. V současné době probíhají druhá kola
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řídicích výboru grantových programů. Celkové náklady za všechny žádosti činí 52 mil. Kč,
kraj poskytne pouze 6,5 mil. Kč. Dagmar Nejedlá vyslovila nespokojivý názor na časový průběh
zasedání řídicích výborů grantových projektů.
4. Diskuse, různé
Petr Panovec informoval o záměru Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení
na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Český olympijský výbor vypisuje,
vždy na začátku kalendářního roku, výběrové řízení na pořádání ODM. V Kraji Vysočina
nejsou podmínky pro pořádání ODM v letním období. Po dobudování sportovního lyžařského
areálu v Novém Městě na Moravě, na kterém se Kraj Vysočina výrazně finančně podílí,
se nabízí možnost zde uspořádat zimní ODM v roce 2014. Rozpočet na zimní olympiády
se v minulých letech pohyboval kolem 10 mil. Kč. Příspěvek kraje činil průměrně 4,5 mil. Kč,
České olympijské a.s. 2 mil. Kč, Českého olympijského výboru 1 mil. Kč. Příspěvky
od jednotlivých krajů činily cca 2 mil. Kč (400,-Kč/osoba a den), 0,5 mil. Kč byl příspěvek
partnerů a sponzorů. Přihláška musí být předložena do 1. 6. 2012. Partnerem by byl ČSTV.
Luboš Straka vznesl dotaz na ubytovací kapacity. Petr Panovec odpověděl, že by byly využity
ubytovací kapacity internátu v Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Perštejnem a ve Žďáře nad
Sázavou. Martin Paclík vznesl dotaz, kdo bude hlavní organizátor. Petr Panovec odpověděl, že
Kraj Vysočina, OŠMS. Olympiáda by se měla uskutečnit poslední týden v lednu roku 2014.
5. Ukázka tréninkové jednotky
Petr Ryška, výkonný místopředseda Jihlavského plaveckého klubu AXIS, seznámil členy komise
s činností KCTM v plavání. KCTM působí od roku 2006. Územní působnost je v pěti okresech
Kraje Vysočina. Celkový počet registrovaných plavců je cca 800. Rozpočet na rok 2012 činí
700 tis. Kč. Problémy řešené pomocí KCTM: do ukončení základní školní docházky podpora
přípravy plavců v jejich mateřských klubech, zabezpečení vzdělávání trenérů žactva ve všech
plaveckých klubech Vysočiny, v dorosteneckých kategoriích vytvoření tréninkové skupiny
z nejlepších plavců kraje, kteří společně trénují. Mezi krátkodobé cíle patří úspěšná
reprezentace kraje na žákovském a dorosteneckém MR. Mezi střednědobé cíle patří udržení
a stabilizace systému, který zajistí ve všech plaveckých klubech na Vysočině vychovávat
úspěšné žáky. Mezi dlouhodobé cíle patří rozšířit členskou základu plavání na Vysočině. KCTM
v plavání je rozděleno na dva stupně: KCTM I. stupně – plavci v žákovském věku (12-14 let),
KCTM II. stupně – plavci v dorosteneckém věku (15-19 let). Dále pohovořil o výsledcích členů
KCTM v roce 2011.
Členové komise zhlédli ukázku tréninkové jednotky.
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 21. 5. 2012 od 13:00 hod. v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
7. 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 19. dubna 2012.
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