Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 6/2013
konaného dne 11. prosince 2013
Přítomni:
1. Nováková Hotařová Jana

6. Vitásek Čestmír

2. Sedláček Zdeněk (místopředseda)

7. Kukrechtová Alena

3. Myslivec Josef

8. Bártová Martina

4. Svoboda Čestmír

9. Vaňková Magda (předsedkyně)

5. Ondrušek Roman

10. Burda Jan

Nepřítomni (omluveni):
1. Hrdlička Jindřich

3. Bárta Ladislav

2. Holas František

4. Kastner Milan (tajemník)

Hosté:
1. Mach Ivo (OŠMS)

2. Straka Luboš (VŠK KV)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu;
Problematika „Sportovec Kraje Vysočina“;
Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina;
Grantové programy pro rok 2014;
Informování o stavu příprav ZODM 2014;
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014;
Diskuse, různé;
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,
ţe Ksvč je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, který byl upraven do následující
podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu;
Volba hodnotící komise pro volný čas dětí a mládeţe;
Problematika „Sportovec Kraje Vysočina“;
Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina;
Grantové programy pro rok 2014;
Informování o stavu příprav ZODM 2014;

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

8. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014;
9. Diskuse, různé;
10. Ukončení jednání.
takto upravený program byl schválen 10 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 5/2013 - jednotlivé body
a usnesení byly bez připomínek
3. Volba hodnotící komise pro volný čas dětí a mládeže
Ivo Mach poţádal přítomné o nominaci členů KSVČ do hodnotící komise pro poskytování dotací
na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládeţ. Přítomní nominovali tyto členy:
Zdeněk Sedláček, Josef Myslivec, Roman Ondrušek, Martina Bártová, Magda Vaňková,
Ladislav Bárta a Jan Burda.
Usnesení 17/06/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Souhlasí
s nominací zástupců Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise
pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládeţ, v tomto
pořadí: Zdeněk Sedláček, Josef Myslivec, Roman Ondrušek, Martina Bártová, Magda Vaňková,
Ladislav Bárta a Jan Burda.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrţeli).
4. Problematika „Sportovec Kraje Vysočina“
Ivo Mach informoval přítomné o průběhu schůzky pracovní skupiny zástupců kraje a paní
Krpálkové. Kde kraj vyjádřil své stanovisko, ţe zajistí akci „Sportovec Kraje Vysočina“ včetně
galavečeru a Jihlavské listy budou pouze mediálním partnerem této akce.
Přítomni diskutovali o moţnostech konání galavečeru této akce a dospěli k závěru, ţe vzhledem
k časovému presu, kdy je nutností začít s přípravami, co nejdříve. Je nejlepší varianta, návrh
Luboše Straky, uspořádat galavečer ve Ţďáře nad Sázavou, kde by tento galavečer zajistil
Active - středisko volného času, příspěvková organizace ve spolupráci s odborem školství,
mládeţe a sportu a odborem sekretariátu hejtmana krajského úřadu. A to za podmínky, ţe kraj
na tuto akci uvolní 250 000,- Kč, aby bylo moţno zajistit úroveň této akce, coţ se od změny
pořadatele očekává. Konání galavečeru je stanoven na duben. Na galavečeru vystoupí
regionální umělci.
Další úkoly, které z diskuze vyplynuly:
-

Registrace stabilního loga této akce;
Oslovit paní Krpálkovou;
Projednat místo konání pro rok 2015 na zasedání KSVČ č. 1/2014.
5. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina

Ivo Mach okomentoval změny pravidel Rady Kraje Vysočina a souvisejících dokumentů
pro oblast mládeţe a sportu, ve kterých došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních
norem a zásahu interního auditu na krajském úřadě.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa
ve sportovních disciplínách
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Došlo zde k úpravám formálních náleţitostí, které souvisí např. se změnou názvu kraje. Zásadní
změnou je vymezení příjemce dotace, dle znění nového občanského zákoníku. Sportovní
mistroství by měly pořádat organizace, jejichţ hlavní činností je sportovní činnost. Mezi
přítomnými proběhla diskuse na téma problematice ţadatelů z komerční sféry a problematice
určení hlavní činnosti organizací, které mají zapsané škálu. Příjemce můţe poţádat
v kalendářním roce o max. 100 000,- Kč.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované
mládeţe
Také zde došlo k úpravám po formální stránce a upřesnění příjemce dotace související se
změnou občanského zákoníku. Ţadatel nemusí dokládat ověření podpory de minimis. Další
zásadní změna se týká výše celkové dotace, která se v případě skutečných niţších celkových
nákladů na projekt můţe sníţit, není-li dodrţena zásada maximální 40% výše dotace
z celkových prokázaných neinvestičních výdajů.
Jan Burda poukazuje na nepoměr s grantovými programy, jedná se zde o niţší finanční částky,
ale musí být harmonogram rozpočtu přesně dodrţen, aby nedošlo ke krácení dotace.
Udrţitelnost akce – kalendářní rok
K nové definici příjemce dochází i ve Fondu Vysočiny. Jan Burda toto vidí jako velký problém, uţ
takto není dostatečná výše finančních prostředků pro kvalitní projekty organizací, které se věnují
sportu a volnému času celoročně. Mělo by se omezit vstup komerčním subjektům (jako jsou
např. cestovní kanceláře). Na čemţ se shodli, po diskusi všichni přítomní. Je nutné omezit
definici příjemce dotace tak, aby byly naplněny cíle podpory jednotlivých grantů (PO, které
nejsou s.r.o a a.s., stanovy nebo formou úpravy hodnotících kritérií).
.
6. Grantové programy pro rok 2014
Ivo Mach informoval, ţe pro příští rok budou vyhlášeny, v rámci sportu a volného času, tři
grantové programy:
Jednorázové akce 2014 – výše alokace 1 200 000,- Kč.
Sportujeme 2014 – výše alokace 1 800 000,- Kč.
Sportoviště 2014 – výše alokace 3 000 000,- Kč.
Ze strany členů zazněl poţadavek, aby do GP Sportujeme mohly ţádat i volnočasové
organizace.
7. Informování o stavu příprav ZODM 2014
Ivo Mach informoval přítomné o přípravách ZODM 2014. Přítomní si prohlídli návrh medaile.
Dnes bude podepsána smlouva s HC Rebel Havlíčkův Brod.
Vyzdvihl bohaté sponzorské dary pro účastníky olympiády, se kterými bude ještě jednáno.
Proběhlo zasedání řídícího výboru se starosty pořádajících měst.
Auto Šrámek zapůjčil automobily pro potřeby ZODM 2014.
Celkem přihlášeno cca 1300 sportovců (včetně trenérů a vedoucích výprav)
Na zahájení je kapacita pro veřejnost 500 míst – volný vstup.
Během konání ZODM budou všechna sportoviště volně přístupna a bude snaha naplnit stadiony
diváky, hlavně z řad studentů škol.
8. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014
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Magda Vaňková vyzvala přítomné k doplnění návrhu plánu činnosti komise pro sport a volný čas
na rok 2014. Přítomní s návrhem souhlasili a shodli se, ţe výjezdní zasedání se uskuteční
ve Ţďáře nad Sázavou v Active - středisko volného času.
Usnesení 18/06/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Projednala a schvaluje
návrh Plánu práce Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014 a
pověřuje
předsedkyni komise předloţit tento materiál Radě Kraje Vysočina
9. Diskuse, různé
Magda Vaňková navrhuje, na příštím zasedání, diskutovat o kritériích hodnocení grantového
programu Fondu Vysočiny Volný čas od roku 2015. Navrhuje např. na doplnění o kritérium
rozmanitost celoročních aktivit ţadatele.
Dále zmínila prospěšnou akci s názvem „Celostátní velká výměna zkušeností“, která se
uskutečnila ve dnech 15. – 17. listopadu 2013 v Třebíči, jednalo se o setkání dobrovolníků
i profesionálů pracujících s dětmi a mládeţí. Jan Burda podal přítomným bliţší informace.
Termín příštího zasedání byl stanoven na leden v sídle krajského úřadu.
10. 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
Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Škrdlová Zuzana dne 11. 12. 2013
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