Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 12. 6. 2013
Přítomni:
1. Sedláček Zdeněk (místopředseda)

6. Bártová Martina

2. Myslivec Josef

7. Vaňková Magda (předsedkyně)

3. Svoboda Čestmír

8. Bárta Ladislav

4. Ondrušek Roman

9. Burda Jan

5. Vitásek Čestmír

10. Mach Ivo (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Němec Miroslav

3. Kukrechtová Alena

2. Hrdlička Jindřich

4. Holas František

Hosté:
1. Kastner Milan (OŠMS)

3. Jež Jan (ORR)

2. Straka Luboš (VŠJ KV)

4. Kotrba Karel (oPKŽÚ)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu;
3. Vyhodnocení GP: Jednorázové akce 2013, Sportoviště 2013;
4. Uznání dobrovolné práce jako spoluúčasti na projektech Kraje Vysočina;
5. Příprava účasti krajské výpravy na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ve Zlínském
kraji;
6. Příprava výjezdního zasedání Ksvč;
7. Diskuse, různé;
8. Ukončení jednání.
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 7 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 2/2013 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
3. Vyhodnocení GP: Jednorázové akce 2013, Sportoviště 2013
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál. U GP Sportoviště 2013 bylo zaevidováno celkem
101 žádostí, 23 žádostí bylo z důvodu administrativního nesouladu vyřazeno. K hodnocení
celkem postoupilo 78 žádostí, z toho 65 žádostí bylo podpořeno. Do FV byla vrácena finanční
částka ve výši 1 tis. Kč. GP Sportoviště byl rozdělen do dvou podprogramů.
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U GP Jednorázové akce 2013 bylo zaevidováno celkem 128 žádostí, 33 žádostí bylo z důvodu
administrativního nesouladu vyřazeno. K hodnocení celkem postoupilo 95 žádostí, z toho
82 žádostí bylo podpořeno. Do FV byla vrácena finanční částka ve výši cca 500 tis. Kč.
Roman Ondrušek řekl, že žadatelé u GP Jednorázové akce klesají, neboť dotační podpora
je velice nízká.
Během jednání se dostavil člen komise Josef Myslivec.
Ivo Mach doplnil, že na odboru bylo projednáváno, že do budoucna by měly být vypisovány
GP Sportoviště a Sportujeme. V letošním roce bylo celkově u obou GP zaevidováno méně
žádostí v porovnání s předchozími lety. Jan Burda dodal, že pokles je způsoben kvůli větší
účasti dofinancování. Dále vyslovil podnět, že finanční prostředky by měly být soustředěny na
celoroční pravidelnou činnost, neboť u této činnosti organizace snadněji seženou prostředky na
dofinancování. Milan Kastner doplnil, že cílem GP Jednorázové akce byly akce zaměřeny na
rodiny s dětmi. OŠMS uvažuje nad vyhlášením GP Sportujeme pro příští rok. Luboš Straka se
přiklonil k vyhlášení GP Sportujeme a GP Sportoviště. Jan Burda doplnil, že GP Jednorázové
akce byl hodně využíván obcemi, které z tohoto grantového programu financovali své akce.
Bylo by dobré změnit poměr financování. Martina Bártová doplnila, že u GP Jednorázové akce
by bylo vhodné nastavit kritérium, že grantový program musí být zaměřen na děti. Karl Kotrba
doplnil, že některé akce již byly během let z GP Jednorázové akce eliminovány. S tímto
tématem se budou členové komise zabývat na svém dalším zasedání.
Během jednání se dostavil člen komise Ladislav Bárta.
4. Uznání dobrovolné práce jako spoluúčasti na projektech Kraje Vysočina
Jan Burda informoval o dobrovolnické práci jako spoluúčasti na projektech Kraje Vysočina.
KOUS je koordinační uskupení neziskových organizací, komunikuje a zastřešuje všechny n.o.
co se týče obsahu činnosti v Kraji Vysočina. KOUS je rozdělen do několika sekcí. Jedná se o
neziskovou organizaci dotovanou částečně krajem a částečně z ostatních zdrojů, které si
sdružení samo sežene. V naprosté většině organizací se práci s dětmi a mládeží věnují
dobrovolníci, kteří často práci ve svém sdružení věnují veškerý volný čas. Mezi
další problematiku patří usnadnění spolufinancování projektů. S oddělením právním a krajského
živnostenského úřadu bylo jednáno ohledně uznání dobrovolné práce. Bohužel uznání
dobrovolné práce je velice těžké doložit. Proto se uskuteční další jednání s odborem kontroly
týkající se uznání interních účetních dokladů od organizací, které by bylo možné proplatit
např. při využití vlastního vybavení (opotřebení). Toto částečné proplácení by organizacím velice
pomohlo. Karel Kotrba doplnil, že interní účetní doklady lze v případě kontrol dohledat
a prokázat, ale dobrovolnické práce nelze při kontrolách prokázat. V minulosti s prokazováním
dobrovolnické práce byly problémy. Jedná se o agendu, která není doložitelná a prokazatelná.
Martina Bártová doplnila, že by organizacím pomohlo snížení spoluúčasti. Jan Burda řekl,
že v minulosti bylo spolufinancování ve výši 40%, tím došlo k převisům a kraj následně
spolufinancování zvýšil. Zdeněk Sedláček vyslovil názor, že u spolufinancování by stačilo snížit
o 10%. Jan Jež vyslovil souhlas se snížením spolufinancování. U proplácení interních účetních
dokladů by mohl vyvstat problém, že tato podmínka by musela být nastavena u všech
grantových programů FV.
5. Příprava účasti krajské výpravy na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ve
Zlínském kraji
Milan Kastner informoval členy komise o přípravě účasti krajské výpravy na Hry VI. letní
olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Kraj Vysočina v současné době získal akreditaci,
nyní se řeší smlouvy s trenéry, ubytování a doprava bude zajištěna. Od kraje účastníci obdrží
vybavení. Hry se uskuteční v termínu od 23. 6. - 28. 6. 2013. U výpravy za Kraj Vysočina
k žádným změnám nedošlo. Dle předběžných informací Zlínský kraj by měl mít vše zajištěn.
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Ivo Mach sdělil, jaké disciplíny kraj neobsadil - vzpírání v kategorii do 15 let, nohejbal v kategorii
do 15 let, veslování a kanoistika. Sporty, ve kterých kraj má své účastníky – cyklistika, házená,
basketbal chlapci, plavání, fotbal, atletika, orientační běh, sportovní střelba, stolní tenis, tenis,
taneční soutěž, triatlon, volejbal dívky. Celkem je za Kraj Vysočina zaevidováno 194 účastníků
včetně trenérů a vedoucích výprav. Kraj Vysočina má více úspěchů v zimní olympiádě.
6. Příprava výjezdního zasedání Ksvč
Jan Burda informoval, že výjezdní zasedání by se uskutečnilo na Zámeckém statku v Dolní
Rožínce. Cílem organizace je naplnění volného času dětí a mládeže, formou vzdělávání a
výchovy, při níž koně slouží jako metodická pomůcka a velmi dobrý motivační prvek. Patří mezi
významné subjekty v oblasti práce s dětmi, mládeží a postiženými v regionu Vysočiny. Princip
služeb parawesternového centra je založen na dlouholeté spolupráci a zkušenostech s nároky a
požadavky handicapovaných osob. Začátek zasedání bude včas upřesněn.
7. Diskuse, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 11. září 2013 v Zámeckém statku o.s.
v Dolní Rožínce, Dolní Rožínka 2.
8. Ukončení jednání
Magda Vaňková poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila jednání.

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

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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 12. června 2013.
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