Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 30. 1. 2013
Přítomni:
1. Němec Miroslav

8. Kukrechtová Alena

2. Sedláček Zdeněk (místopředseda)

9. Bártová Martina

3. Myslivec Josef

10. Vaňková Magda (předsedkyně)

4. Svoboda Čestmír

11. Holas František

5. Ondrušek Roman

12. Bárta Ladislav

6. Hrdlička Jindřich

13. Burda Jan

7. Vitásek Čestmír

14. Mach Ivo (tajemník)

Hosté:
1. Panovec Petr (OŠMS)

2. Mikulíková Alena (OŠMS)

3. Straka Luboš (VŠK KV)
Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Představení členů komise;
3. Organizační záležitosti, jednací řád komise;
4. Stručné představení činnosti Oddělení mládeže a sportu;
5. Požadavky na zpracování plánu práce na rok 2013;
6. Grantové programy z Fondu Vysočiny 2013 (Sportoviště, Jednorázové akce);
7. Příprava, realizace a hodnocení ankety Sportovec Vysočiny; volba členů hodnotitelské
komise (6 členů);
8. KCTM 2013 (Krajská centra talentované mládeže);
9. Změny v Pravidlech RK pro přidělování dotací na podporu pořádání sportovních
mistrovství a účasti na mistrovstvích;
10. Informace o průběhu příprav Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014, pořadatel
Kraj Vysočina;
11. Diskuse, různé;
12. Ukončení jednání.

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

1. Zahájení jednání a schválení programu
Magda Vaňková, předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“), zahájila jednání a přivítala všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatovala,
že Ksvč je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, který byl 11 hlasy schválen.
2. Představení členů komise
Jednotliví členové komise se vzájemně představili. Magda Vaňková přivítala Luboše Straku,
zástupce Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Přítomní členové se jednotně shodli, že
Luboš Straka bude stálým hostem komise.
Usnesení 01/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s účastí pana Luboše Straky, jako stálého hosta Komise pro sport a volný čas Rady Kraje
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
3. Organizační záležitosti, jednací řád komise
Eva Oulehlová předala členům vytištěný informační materiál týkající organizačních záležitostí,
odměn za účast na zasedání komise a cestovních náhrad, které náleží členům komise.
Dále členové komise obdrželi jednací řád komise. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník
komise, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Podkladové
materiály budou členům komise zasílány vždy elektronicky s tím, že jeden kompletní výtisk
podkladových materiálů bude vždy k dispozici na jednání komise. Dle dosavadní praxe komise
zasedala jednou za dva měsíce, vždy od 13:00 hod. Členové komise byli seznámeni
s následujícími termíny zasedání: 10. 4., 12. 6., 11. 9., 13. 11., 11. 12. 2013 od 13:00 hod.
V případě nutnosti projednání důležitých podkladových materiálů, mohou být členové komise
emailem vyzváni k elektronickému hlasování. Členům komise byla rozdána ke kontrole tabulka
s kontaktními údaji. Členové se shodli na rozeslání tabulky členům komise.
Usnesení 02/01/2013/BK
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s elektronickým zasílám podkladových materiálů.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 03/01/2013/BK
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s pořizováním zápisu z každého zasedání komise, jehož součástí budou přijatá usnesení.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 04/01/2013/BK
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s navrženými termíny zasedání, a to vždy druhou středu jednou za dva měsíce od 13:00 hod.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 05/01/2013/BK
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s rozesláním tabulky s kontaktními údaji členům Komise pro sport a volný čas Rady Kraje
Vysočina.
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Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Stručné představení činnosti Oddělení mládeže a sportu
Petr Panovec seznámil členy komise s činností oddělení mládeže a sportu. Na oddělení pracuje
celkem 6 zaměstnanců.
V rámci přenesené působnosti oddělení vykonává:
 spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi při realizaci státní politiky vůči
mladé generaci a realizaci státní politiky ve sportu
 zajišťuje výkon agendy při organizování soutěží vyhlašovaných MŠMT
 zajišťuje výkon agendy v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k
mládeži a v oblasti preventivních programů realizovaných na školách a školských
zařízeních
 zajišťuje výkon agendy v oblasti sportu, včetně sportu zdravotně postižených
V rámci samostatné působnosti oddělení vykonává:
 monitoruje činnost organizací v působnosti kraje zabývajících se oblastí sportu, mládeže
a prevence kriminality a sociálně škodlivých jevů ve společnosti
 poskytuje odbornou a metodickou pomoc v oblasti programů mládeže EU
 připravuje stanoviska k přidělování grantů a dotací směřujících do oblasti mládeže a
sportu
 sleduje grantové programy vyhlašované státem a EU, sestavuje pobídky pro jednotlivé
organizace a organizuje informační semináře o grantech pro neziskové organizace a
občanská sdružení
 tvoří metodické postupy pro řešení specifických celospolečenských problémů v oblasti
talentované mládeže,
 zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů ve svěřené oblasti
 zpracovává a vede informační databázi grantů v oblasti mládeže, sportu a prevence
sociálně patologických jevů ve společnosti
 zpracovává koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu dětí a mládeže, včetně
zdravotně postižených
 zpracovává podklady pro návrh rozpočtu v oblasti dětí, mládeže a sportu, zabezpečuje
hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky
 zpracovává podklady pro výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení
sloužících dětem, mládeži a sportu zřízených krajem
5. Požadavky na zpracování plánu práce na rok 2013
Členové komise obdrželi s časovým předstihem plán činnosti komise na rok 2013. Na základě
domluvy členové komise navštíví během měsíce června nebo září jednu NNO. Na příští
zasedání Jan Burda navrhne seznam možných organizací.
Usnesení 06/01/2013/BK
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s navrženým plánem činnosti Komise pro sport a volný čas na rok 2013.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Grantové programy z Fondu Vysočiny 2013 (Sportoviště, Jednorázové akce)
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál GP Sportoviště 2013. GP je rozdělen do dvou
podprogramů. Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení
(např. nátěry, drobná stavební údržba apod.), které využívají občané regionu, a tak přispět
ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000,- Kč, maximální
výše příspěvku je 30 000,- Kč. Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků
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je zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních
a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího regionu, a tak
přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 001,- Kč, maximální
výše příspěvku je 100 000,- Kč. Celková alokace činí 3 mil. Kč.
Během jednání se dostavili členové komise František Holas a Ladislav Bárta.
Alena Mikulíková okomentovala podkladový materiál GP Jednorázové akce 2013. GP je
rozdělen do dvou podprogramů. Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků
je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových aktivit určených pouze pro cílovou
skupinu dětí a mládeže. Prioritou je podpora jednorázových volnočasových aktivit s důrazem
na aktivní zapojení dětí a mládeže. (Dětské karnevaly, drakiády, dny dětí, turnaje, závody,
poháry, maratony, velké ceny apod.). Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních
prostředků je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových akcí určených pro širokou
veřejnost. Tyto akce by měly být zaměřeny na posílení identity obyvatel s obcí či krajem a na
propagaci účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti. (Aktivity pro
rodiny, rodiče s dětmi, seniory apod.). Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na
jeden projekt je 5 000,- Kč, maximální výše dotace je 80 000,- Kč. V rámci jednoho kola
grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. Celková alokace
činí 2 mil. Kč. Jan Burda vznesl dotaz, pokud organizace podá žádost do podprogramu A a
hodnotící komise shledá, že žádost spadá do podprogramu B, může být tato žádost přeřazena.
Alena Mikulíková odpověděla, že pokud zájemce svojí vinou žádost špatně zařadí, je
automaticky vyloučen. Dále vznesl dotaz, zda lze do vlastních nákladů zahrnout práci
dobrovolníků. Roman Ondrušek doplnil, že u těchto GP bývá převis. Jan Burda zašle OŠMS
návrh materiálu týkající zakomponování práce dobrovolníků do vlastních nákladů.
Usnesení 07/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Sportoviště 2013 a
Jednorázové akce 2013.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
7. Příprava, realizace a hodnocení ankety Sportovec Vysočiny; volba členů
hodnotitelské komise
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina vyhlašuje anketu Sportovec Kraje
Vysočina 2012. Stejně jako v minulém roce je vyhlášena v několika kategoriích. Do ankety
mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2012 dosáhli významných
sportovních výsledků.
Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
 Dospělí
 Kolektiv
 Mládež
 Senioři
 Trenér roku
 Zdravotně postižený sportovec
 Sportovní osobnost Kraje Vysočina
 Veřejná - čtenářská anketa – kategorie kolektiv a jednotlivci.
Hodnotitelskou komisi tvoří zástupci všesportovního kolegia (6 hodnotitelů), Komise pro sport a
volný čas Rady Kraje Vysočina (6 hodnotitelů), sportovní redaktoři krajských periodik
(3 hodnotitelé) a zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina. V každé kategorii členové hodnotící
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komise vyhodnotí pořadí na 1. – 10. místě. Výsledky zpracuje a vyhlásí pověřený pořadatel na
slavnostním galavečeru. Slavnostní vyhlášení pořádá kraj ve spolupráci s Parolou a proběhne
na zámku v Polné. Miroslav Němec vznesl dotaz zda RDM stále uděluje ocenění pro osoby
mimo sportovní oblast. Jan Burda odpověděl, že proběhly tři ročníky a v loňském roce tato
anketa byla pozastavena vhledem k tomu, že v nesportovní oblasti zatím žádná výrazná
osobnost není a jedna osoba nemůže být dvakrát oceněna. Členové komise sdělili, že kulturní
program ankety Sportovec Kraje Vysočina klesá. Luboš Straka vznesl podnět, zda by slavnostní
vyhlášení mohlo probíhat v krajských městech kraje, jako tomu bylo v minulých letech. Kraj dříve
dával část prostředků na galavečer, ale nebyl spokojen s úrovní, tak to stopl. Jan Burda vyslovil
názor, že se jedná o krajskou anketu, tudíž by o celém průběhu měl rozhodovat kraj. Ivo Mach
odpověděl, že v minulosti probíhaly debaty o rozdělení ankety. Na příští zasedání bude pozván
Zbyněk Čech, pracovník OSH, který zná historii diskuze kolem ankety.
Usnesení 08/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
nominuje
zástupce Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise „Sportovec
Kraje Vysočina 2012“ v tomto složení: Zdeněk Sedláček, Miroslav Němec, Magda Vaňková,
Josef Myslivec, Alena Kukrechtová a Ladislav Bárta.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
8. KCTM 2013 (Krajská centra talentované mládeže
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Rada Kraje Vysočina schválila Pravidla Rady
Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže. V rozpočtu
kraje 2013 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní
tělovýchovná činnost – podpora sportu – je uvažována částka 4 250 000 Kč na podporu
Krajských center talentované mládeže (dále jen KCTM). O dotaci zažádali a předložili
k posouzení své projekty zástupci těchto sportů: fotbal, hokej, šachy, volejbal, plavání,
basketbal, orientační běh, házená, stolní tenis, atletika, lyžování, florbal a moderní gymnastika.
Celkem ve svých žádostech žádají tato sportovní centra o dotace v celkové výši 4 432 000 Kč.
Sportům fotbal, lední hokej, šachy, volejbal, plavání, lyžování, orientační běh, protože splnili
všechny podmínky Pravidel, navrhuje OŠMS přidělit požadované částky. Atletice nelze přidělit
požadovanou částku, protože dle Pravidel může být dotace kraje max. 40% celkového rozpočtu.
Při celkových nákladech 300 000 Kč navrhuje OŠMS přidělit částku 120 000 Kč. Vzhledem
k tomu, že u basketbalu nedošlo v projektu na rok 2013 k podstatnějším změnám, navrhuje
OŠMS přidělit dotaci ve stejné výši jako vloni – 230 000 Kč. Házená a stolní tenis nedodrželi
Pravidla. Zástupci obou sportů nedodrželi termín podání žádostí, který byl 30. 6. 2012 (házená –
2. 7. 2012; stolní tenis - 10. 8. 2012) a dotace by jim neměla být přidělena. Poprvé podaly
žádosti dva sporty. Florbal nesplnil Pravidla, žadatel má sídlo mimo Kraj Vysočina a OŠMS
navrhuje dotaci nepřidělit. Moderní gymnastika splňuje všechna kritéria a OŠMS dotaci ve výši
140 000 Kč a OŠMS navrhuje dotaci přidělit. František Holas vznesl podnět, zda házené
neudělit výjimku a dotaci jim poskytnout. Jan Burda řekl, že pokud by se udělila výjimka házené,
je zapotřebí udělit výjimku i stolnímu tenisu. U jiných žádostí o dotace se striktně termín musí
dodržovat. Petr Panovec řekl, že se nejedná o správní řízení a je zapotřebí stanové termíny
dodržet. Miroslav Němec doplnil, že při nedodržení pravidel by měla být žádost automaticky
zamítnuta. Na přípravu žádostí mají předkladatelé celý rok. Jan Burda vznesl podnět, zda do
pravidel uvést, že rozhoduje datum poštovního razítka. Pravidla jsou celoročně na webu
k dispozici.
Usnesení 09/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
hlasovat o obou organizacích dohromady (házená a stolní tenis).
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Usnesení bylo přijato 10 hlasy (2 proti, 1 se zdržel).
Usnesení 10/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci KCTM v házené a stolním tenisu.
Usnesení nebylo přijato (5 pro, 8 proti, 0 se zdržel).
Usnesení 11/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit a doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro KCTM pro rok 2013
dle návrhu OŠMS.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
9. Změny v Pravidlech RK pro přidělování dotací na podporu pořádání sportovních
mistrovství a účasti na mistrovstvích
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací
na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Tato Pravidla stanovují
závazný postup kraje při poskytování dotací na podporu talentovaných sportovců, kteří
reprezentují kraj na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Účelem dotace je podpořit
talentované sportovce při reprezentaci Kraje Vysočina na mistrovství Evropy a světa ve všech
sportovních disciplínách. Nominace na mistrovství musí probíhat ve spolupráci s příslušným
sportovním svazem; oficiální svazové nominace a propozice mistrovství nebo jejich překlad jsou
povinnou přílohou žádosti o dotaci. Propozice mistrovství musejí být potvrzené příslušným
republikovým sportovním svazem. U jednotlivců může dotace činit nejméně 3.000,- Kč a nejvýše
25.000,- Kč. U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3.000,- Kč a nejvýše 40.000,- Kč.
U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň maximálně 40% z celkových prokázaných
uznatelných nákladů. Ivo Mach dále okomentoval Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování
dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Tato Pravidla
stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací na podporu organizátorů sportovních
Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo podniků Světového
poháru. Účelem dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství ve sportovních disciplínách
na území Kraje Vysočina. Mistrovství musí probíhat ve spolupráci s příslušným sportovním
svazem na území Kraje Vysočina a oficiální propozice (potvrzené republikovým sportovním
svazem) mistrovství jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. Náklady, které si hradí účastníci
mistrovství (ubytování, stravování, apod.), jsou považovány za neuznatelné náklady a nelze je
tedy v závěrečném vyúčtování zahrnout do celkových nákladů mistrovství. Výše dotace může
činit nejméně 5.000,- Kč – a nejvýše 50.000,- Kč. Dotace může činit zároveň maximálně 50% z
celkových prokázaných nákladů mistrovství.
Usnesení 12/01/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o změnách Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na
mistroství Evropy a světa ve sportovních disciplínách a
souhlasí
s nimi a
doporučuje
radě kraje schválit změnu těchto pravidel.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Usnesení 13/01/2013/Ksvč
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Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o změnách Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání
mistroství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách a
souhlasí
s nimi a
doporučuje
radě kraje schválit změnu těchto pravidel.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Během jednání odešle Jan Burda a Zdeněk Sedláček.
10. Informace o průběhu příprav Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014,
pořadatel Kraj Vysočina
Petr Panovec informoval členy komise o průběhu Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2012. Olympiáda proběhne ve dnech 19. – 24. ledna 2014, pořadatelem je Kraj Vysočina.
Olympiáda se uskuteční ve městech Žďár nad Sázavou – centrum dění, Nové Město na Moravě,
Velké Meziříčí, Jihlava, Havlíčkův Brod. Celkem se bude účastnit 1036 sportovců, 224 trenérů,
28 vedoucích výprav, cca 100 VIP hostů. Sporty, které budou na olympiádě prezentovány: lední
Hokej (Jihlava, Havlíčkův Brod), krasobruslení (Žďár nad Sázavou), rychlobruslení (Žďár nad
Sázavou), biatlon, běžecké lyžování, orientační běh na lyžích (Nové Město na Moravě), alpské
lyžování, snowboard (Velké Meziříčí). Organizaci jednotlivých sportů, rozhodčí, doprovodné
personální zázemí budou zajišťovat ředitelé sportů, které budou jmenovat jednotlivé krajské
sportovní svazy.
11. Diskuse, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 10. dubna 2013 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
12. Ukončení jednání
Magda Vaňková poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila jednání.

Magda Vaňková
předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Ivo Mach
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 31. ledna 2013.
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