Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 14. 2. 2018
Přítomni:

1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

8. Burda Jan

2. Wolker Roman

9. Vaňková Magda

4. Fenárová Magda

11. Limon Martin

6. Procházka Radek

13. Kastner Milan (tajemník)

3. Nováková Hotařová Jana
5. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)
7. Forst Vlatimil

Nepřítomni (omluveni):
1. Stejskal Zbyněk

2. Skočdopole Jindřich
Hosté:

1. Fialová Jana (členka rady kraje)

10. Žák Petr

12. Fink Karel

3. Zemanová Kateřina

2. Straka Luboš (VŠK KV)

Program:

1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu; (Mgr. Ludmila Řezníčková);

3. Informace o grantových programech z Fondu Vysočiny na rok 2018; (Ing. Milan Kastner);
4. Informace o ZODM 2018 (zimní olympiáda dětí a mládeže), (Ing. Milan Kastner);
5. Hodnocení ankety Sportovec Kraje Vysočina, (Ing. Milan Kastner);

6. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení schválených dotací,
(Ing. Milan Kastner);

7. Diskuze, různé;
8. Závěr.

1. Zahájení
Ludmila Řezníčková, předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“) přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala,
že Ksvč je usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.
3. Informace o grantových programech z Fondu Vysočiny na rok 2018

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

Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Na zasedání zastupitelstva kraje dne 6. 2.
2018 byly schváleny tyto grantové programy:

GP Sportujeme 2018 – celkový objem finančních prostředků je 2,5 mil. Kč. Cílem programu je
zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže, rozvoj
prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity obyvatel regionu.
GP Sportoviště 2018 – celkový objem finančních prostředků jsou 3 mil. Kč. Cílem programu je
výstavba a údržba zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení
podmínek pro sportovní vyžití obyvatel. Došlo ke sloučení podprogramů.
GP Jednorázové akce 2018 – celkový objem finančních prostředků je 1,2 mil. Kč. Grantový
program je rozdělen do dvou podprogramů. Cílem podprogramu A je podpora jednorázových
volnočasových a sportovních aktivit dětí a mládeže pořádaných v Kraji Vysočina a propagace
účelného trávení volného času. Cílem podprogramu B je podpora jednorázových volnočasových
a sportovních aktivit široké veřejnosti směřující k aktivnímu nekonzumnímu způsobu trávení
volného času.
Ludmila Řezníčková vznesla dotaz na termín podání žádostí. Milan Kastner odpověděl, že
žádosti prochází schvalovacím procesem a do 1. 6. 2018 musí být programy vyhodnoceny, je
termín sběru žádostí zkrácen. Dále vznesla dotaz na publikaci informací grantových programů.
Jana Fialová odpověděla, že na pravidelném setkání starostů jsou informace předávány a dále
v novinách Kraje Vysočina. Vlastimil Forst vznesl dotaz na způsob zadávacího řízení grantových
programů. Jana Fialová odpověděla, že ORR má v kompetenci grantové programy, na kterých
spolupracuje s ostatními odbory. Ty jsou poté projednány s gesčním radním a následně
předloženy ke schválení radě kraje a zastupitelstvu kraje.
4. Informace o ZODM 2018
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže
2018 v Pardubickém kraji skončila Vysočina na třetím místě v hodnocení krajů a získala 30
medailí. Jana Hotařová Nováková vznesla dotaz, kde se uskuteční další olympiáda. Jana
Fialová odpověděla, že v roce 2019 se uskuteční LODM v Libereckém kraji a ZODM v roce 2020
v Karlovarském kraji. Ludmila Řezníčková vznesla dotaz, kdo vyrábí medaile. Jana Fialová
odpověděla, že pořadatel.

5. Hodnocení ankety Sportovec Kraje Vysočina
Milan Kastner informoval členy komise o stavu ankety Sportovec Kraje Vysočina. Byl ukončen
sběr nominací v odborné rovině a následně bude spuštěna čtenářská rovina ankety v těchto
dvou kategoriích: 1. kategorie - jednotlivec (všechny věkové kategorie) a 2. kategorie - sportovní
kolektiv (všechny věkové kategorie, jedná se o kolektivní sporty). Jednotlivé hlasování
je elektronicky kontrolováno potvrzovacím e-mailem z důvodu možného zneužití nebo ovlivnění
ankety. Hlasování veřejné čtenářské ankety “Sportovec Kraje Vysočina“ bude ukončeno
5. 3. 2018. Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kraje Vysočina proběhne
12. dubna 2018 v Havlíčkově Brodě. Komise na toto slavností vyhlášení obdrží pozvánku.
6. Předložení návrhů financování KCTM do rady, uzavření smluv, přidělení
schválených dotací
Milan Kastner informoval členy komise o stavu návrhu financování KCTM. KCTM Fotbal při FC
Vysočina, a.s. nebyla žádost podpořena z důvodu pozdního dodání žádosti a dále nebylo
podpořeno KCTM Moderní gymnastika. KCTM ve fotbale si může podat individuální žádost. U
KCTM Moderní gymnastika byla podána nová žádost o zrušení z důvodu nefunkčnosti. Z tohoto
podnětu byla původní žádost pozastavena do doby, než potvrdí či vyvrátí statutární orgán
(Český svaz moderní gymnastiky) oprávněnost tohoto dokumentu. KCTM funguje správně a
nejsou evidovány žádné stížnosti. Kraj Vysočina o zrušení tohoto centra neuvažuje. Jan Burda
vznesl dotaz na výši dotace v případě podání individuální žádosti KCTM ve fotbale. Jana Fialová
odpověděla, že bude ve stejné výši jako při podání žádosti v řádném termínu. Někteří členové
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komise vyslovili podnět na snížení poskytnuté částky u KCTM ve fotbale z důvodu pozdního
podání žádosti.

Usnesení 01/01/2018/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje, v případě individuální dotace pro KCTM fotbal při FC Vysočina, snížit původně
požadovanou částku o 10% z důvodu nedodržení pravidel pro podání řádné žádosti.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (3 proti, 1 se zdržel).

7. Diskuze, různé
Jan Burda pohovořil o projektu „TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“. Cenu „TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“
uděluje Město Třebíč a Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina. Cílem udělování ceny je ocenit
dobrovolníky, kteří dlouhodobě, nezištně a pravidelně pracují v oblasti volného času dětí a
mládeže, zviditelnit jejich práci i organizace, kde působí. V důsledku toho i vzbudit zájem
veřejnosti o pravidelné volnočasové aktivity dětí a mládeže. V neposlední řadě také posílit
respekt k jejich dobrovolné práci. Bližší údaje lze získat na: www.trebickesrdicko.cz.
Součástí zápisu bude materiál týkající se tohoto projektu. Dále členy komise seznámil
s programem „Mládež v kraji“. Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí,
lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně
jinou důležitou oblast veřejného života. Realizátorem projektu musí být neformální skupina
minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani
realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby. Finanční
podpora a podmínky financováni:

na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000,- až 30.000,- Kč

projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není
vyžadována, nicméně je možná)

případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT, Kraje
Vysočina a měst Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou
Do hodnotící komise se přihlásili tito členové: Vlastimil Forst, Jana Hotařová Nováková, Martin
Limon.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 16. května 2018 od 14.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
8. Závěr
Ludmila Řezníčková poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

Mgr. Ludmila Řezníčková
předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Ing. Milan Kastner
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
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Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 19. února 2018.
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