Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 21. 5. 2012
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

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. Šíma Luděk

3. Holas František

2. Ondrušek Roman

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

2. Mach Ivo (OŠMS)

3. Burda Jan (RDMKV)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2012 a příprava
záměrů a vyhlášení grantových programů pro rok 2013;
4. Informace o stavu příprav přihlášky na ZODM;
5. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny;
6. Diskuse, různé;
7. 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 6 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 2/2012 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

3. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2012 a příprava
záměrů a vyhlášení grantových programů pro rok 2013
Ivo Mach rozdal přítomným členům komise podkladový materiál.
GP „Jednorázové akce 2012“ – celkem bylo zaevidováno 184 žádostí (podprogram A 95 žádostí
a podprogram B 89 žádostí) s celkovým finančním požadavkem 4,2 mil. Kč. Podpořeno bylo
žádostí 101 v celkové výši 1,9 mil. Kč.
GP „Sportujeme 2012“ – celkem bylo zaevidováno 83 žádostí s celkovým finančním
požadavkem 3,2 mil. Kč. Podpořeno bylo žádostí 35 v celkové výši 1,4 mil. Kč.
GP „Sportoviště 2012“ – celkem bylo zaevidováno 132 žádostí s celkovým finančním
požadavkem 6,1 mil. Kč. Podpořeno bylo žádostí 76 v celkové výši 2,9 mil. Kč.
Během jednání se dostavil člen komise Pavel Nevrkla.
Dagmar Nejedlá vyslovila názor, že rozdělení GP „Jednorázové akce 2012“ do dvou
podprogramů je velice dobré. Jiří Šmrha vznesl dotaz na postup nominací členů do řídicích
výborů grantových programů. Petr Panovec odpověděl, že členové řídicích výborů jsou
nominováni svými politickými kluby.
Petr Panovec informoval členy komise o přípravě záměrů a vyhlášení grantových programů pro
rok 2013. V letošním roce oddělení mládeže a sportu administruje 4 grantové programy
(3 granty + Volný čas). V roce 2013 bude oddělení, kromě stávající agendy, zajišťovat i přípravu
zimní olympiády dětí a mládeže 2014. Může tedy nastat situace, že některý grantový program
nebude v roce 2013 vyhlášen. Na členy komise byl vznesen dotaz, zda v roce 2013 vyhlásit
úplně nový grantový program, nebo ponechat stávající grantové programy v pořadí, ve kterém si
ho členové na zasedání komise č. 5/2011 odsouhlasili.
Členové se jednotně shodli na ponechání stávajících grantových programů v tomto pořadí:
GP Sportoviště
GP Jednorázové akce
GP Sportujeme
Během jednání se dostavil člen komise Martin Paclík.
Ksvč bere na vědomí informaci o zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny
v roce 2012 a přípravu záměrů a vyhlášení grantových programů pro rok 2013.
4. Informace o stavu příprav přihlášky na ZODM
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Přihláška do výběrového řízení na pořádání
Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2014 (dále jen „ZODM“) bude předložena dne
29. 5. 2012 radě kraje ke schválení. OŠMS předběžně jednal se všemi potencionálními partnery,
kteří záměr olympiády pořádat plně podporují a na přípravě vlastního průběhu jsou připraveni
spolupracovat. Byly osloveny všechny dotčené krajské sportovní svazy a vedení pěti
partnerských měst. Spolupořadatel bude Krajské sdružení ČSTV.
Místo konání her:
Nové Město na Moravě – Vysočina aréna – běžecké disciplíny, biatlon, severská kombinace,
skoky na lyžích, orientační běh na lyžích.
Žďár nad Sázavou – areál zimního stadionu – závody na dlouhé rychlobruslařské dráze a krátké
dráze.
Velké Meziříčí – areál sjezdového lyžování - sjezdové lyžování.
Jihlava – areál zimního stadionu – turnaj hokejistů a případný zahajovací ceremoniál.
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Havlíčkův Brod – areál zimního stadionu – turnaj hokejistů.
Dále budou probíhat kulturní soutěže, ty budou ještě upřesněny. Slavnostní zahájení
ZODM bude probíhat ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Předpokládaný počet
účastníku je cca 1500. Ubytováni budou v domovech mládeže, případně v hotelech a chatách
v blízkosti svých sportovišť. Rámcový návrh rozpočtu je cca 10 mil. Kč. Předpokládané příjmy:
Česká olympijská, Olympijský výbor, účastnické poplatky, sponzorské dary, příspěvek
pořadatele. Martin Paclík vznesl dotaz na hlavní kontaktní osobu. Petr Panovec odpověděl,
že to bude Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Petr Panovec.
Jiří Šmrha vznesl dotaz na termín podání přihlášek do ZODM. Petr Panovec odpověděl,
že cca 8 měsíců předem se musí vyhlásit podmínky pro podání přihlášek. Přesný počet
podaných přihlášek bude znám až měsíc před zahájením her. Přihláška bude předložena radě
kraje ke schválení a následně bude zaslána na olympijský výbor, který musí do konce června
vydat stanovisko. V současné době, dle dostupných informací, se jiný kraj nepřihlásil. Jan Burda
vznesl dotaz, zda bude personálně posílen tým zabývající se přípravami ZODM. Petr Panovec
odpověděl, že se zatím o novém zaměstnanci neuvažuje. Na přípravách ZODM se budou
podílet i ostatní odbory krajského úřadu.
Během jednání odešla členka komise Dagmar Nejedlá.
Členové komise vyjádřili obavy týkající se omezení grantových programů v roce 2013 z důvodu
nárůstu administrace při přípravách ZODM. Někteří členové vyslovili požadavek na personální
posílení OŠMS po dobu příprav olympiády.
Usnesení 04/03/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit přihlášku na ZODM v předložené podobě.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Usnesení 05/03/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje po dobu příprav a realizace ZODM posílit personálně oddělení mládeže a sportu
z důvodu zajištění všech současných činností tohoto oddělení.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Během jednání se dostavila členka komise Dagmar Nejedlá.
5. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny;
Petr Panovec pozval členy komise na kontrolní dny v rámci projektů z FV. Je sestaven plán
kontrol – předběžná (kontrola správnosti grantových programů), průběžná (kontrola správnosti
realizace projektu), následná (kontrola správnosti financování projektů). Členové se shodli,
že prostřednictvím emailové korespondence pracovníci oddělení mládeže a sportu budou
informovat členy komise o konání kontrol vybraných grantových projektů a bude na uvážení
člena, zda se kontroly zúčastní.
Usnesení 06/03/2012/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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spolupráci oddělení mládeže a sporu při průběžných kontrolách projektů grantů z FV formou
účasti jednotlivých členů komise pro sport a volný čas.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
6. Diskuse, různé
Martin Paclík informoval o připravované Bambiriádě 2012 v Jihlavě. Bambiriáda se uskuteční ve
dnech 24. – 26. 5. 2012 ve vojenském areálu Rančířov. Bude zajištěna kyvadlová doprava.
Na webových stránkách Bambiriády lze získat veškeré údaje. V případě bližších informací
lze dotazy zasílat na email člena komise Martina Paclíka: coody@cesketabory.cz.
Petr Panovec informoval, že ZODM se asi uskuteční o týden dřív, než bylo plánováno.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. 6. 2012 od 13:00 hod. v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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 23. května 2012.
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