Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 17. 9. 2012
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

7. Straka Luboš

2. Paclík Martin

8. Stoček Petr (předseda)

3. Coufal Karel

9. Ondrušek Roman

4. Nejedlá Dagmar

10. Holas František

5. Šmrha Jiří (místopředseda)

11. Panovec Petr (tajemník)

6. Nevrkla Pavel

Omluveni:
1. Šíma Luděk

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

2. Burda Jan (RDMKV)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2013 (absenčně);
4. Informace o návrhu rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2013;
5. Informace o podaných žádostech na zřizování a fungování krajských center talentované
mládeže;
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 8 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 3/2012 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
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Během jednání se dostavil člen komise František Holas.
3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2013
Petr Panovec okomentoval pokladový materiál. Nejedná se o otevřený grant. Kraj Vysočina
pravidelně oslovuje organizátory akcí. Do seznamu se mohou dostat akce splňující např.: kritéria
v přínosu pro cílovou skupinu důležitou pro kraj, tradice akce, nadregionální charakter akce,
rozpočet akce vyžadující spolufinancování z veřejných prostředků apod. Žádosti jsou poté
hodnoceny OŠMS, OSH, OKPPCR, radní RNDr. Marií Kružíkovou a radním Ing. Tomášem
Škarydem. Materiál musí být zpracován do prvního čtení rozpočtu a poté bude předložen radě
kraje ke schválení.
Ksvč bere na vědomí projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2013.
4. Informace o návrhu rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2013
Petr Panovec informoval členy komise o návrhu rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok
2013. U žádné z položek nedošlo ke krácení finanční částky. Dnes byl návrh rozpočtu při prvním
čtení schválen. Nyní bude návrh rozpočtu předložen k projednání v politických klubech
a na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bude rozpočet schvalován.
Během jednání se dostavila členka komise Dagmar Nejedlá.
5. Informace o podaných žádostech na zřizování a fungování krajských center
talentované mládeže
Petr Panovec sdělil, že bylo celkem zaevidováno 13 žádostí, standardně se podporuje
11 KCTM. Nově byly zaevidovány žádosti KCTM florbalistů a KCTM v moderní gymnastice.
Dvě centra podala žádosti pozdě, v současné době se neví, zda budou podpořeny v plné výši,
nebo jim bude dotace krácena. KCTM v atletice požádalo o vyšší částku, než na kterou má
podle pravidel nárok. Žádosti budou předloženy radě kraje a zastupitelstvu kraje ke schválení.
6. Diskuse, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné podněty ani připomínky.
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 Oulehlová dne 20. září 2012.

Číslo jednací: KUJI
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