Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2018
konaného dne 16. 5. 2018
Přítomni:

1. Svoboda Čestmír (místopředseda)
2. Nováková Hotařová Jana

6. Burda Jan

7. Zemanová Kateřina

3. Fenárová Magda

8. Limon Martin

5. Stejskal Zbyněk

10. Kastner Milan (tajemník)

4. Procházka Radek
Nepřítomni (omluveni):

9. Fink Karel

1. Wolker Roman

4. Skočdopole Jindřich

3. Forst Vlastimil

6. Žák Petr

2. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)
Hosté:

1. Straka Luboš (VŠK KV)

2. Kacetlová Marie (OŠMS)

5. Vaňková Magda

3. Beneš Zdeněk (OŠMS)

Program:

1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu; (Čestmír Svoboda);

3. Informace o programech Fondu Vysočiny – rozdělení dotací, (Ing. Milan Kastner);
4. Výsledky Sportovce Kraje Vysočina 2017, (Ing. Zdeněk Beneš);
5. Informace o činnosti Rady dětí a mládeže, (Bc. Jan Burda);

6. Nominace hodnotící komise na žádosti zaslané do pravidel rady kraje, (Mgr. Marie
Kacetlová);

7. Diskuze, různé;
8. Závěr.

1. Zahájení
Čestmír Svoboda, místopředseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“) přivítal všechny přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že
Ksvč je usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Místopředseda přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Informace o programech Fondu Vysočiny – rozdělení dotací
Během jednání se dostavil člen komise Zbyněk Stejskal.
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Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Materiál byl schválen radou kraje a následně
zastupitelstvem kraje.

GP „Jednorázové akce 2018“ - Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 99
žádostí, z toho 23 žádostí bylo navrženo řídicím výborem na vyřazení z důvodu formálního
nesouladu a 76 žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k
poskytnutí dotace 46 žádostí v celkovém objemu 1 200 000 Kč. 45 žádostí je uspokojeno v plné
požadované výši dotace, u 1 žádosti byla výše dotace pokrácena do výše zůstatku volných
finančních prostředků.
GP „Sportujeme 2018“ - Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 87 žádostí, z
toho 20 žádostí bylo navrženo řídicím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 67
žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí
dotace 46 žádostí v celkovém objemu 2 477 874 Kč. Všech 46 žádostí je uspokojeno v plné
požadované výši dotace.
GP „Sportoviště 2018“ -Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 72 žádostí, z
toho 17 žádostí bylo navrženo řídícím výborem k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 55
žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Členové řídícího výboru navrhli k poskytnutí
dotace 51 žádostí v celkovém objemu 2 996 336 Kč.
Jana Nováková Hotařová vznesla dotaz na nejčastější formální chyby u žádostí. Milan Kastner
odpověděl, že mezi nejčastější chyby patří např.: chybějící výpis z justice, nesoulad rozpočtu
organizací, chybějící podpisy statutárního zástupce.
4. Výsledky Sportovce Kraje Vysočina 2017
Zdeněk Beneš okomentoval podkladový materiál. Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších
sportovců Kraje Vysočina proběhl 12. dubna 2018 v Havlíčkově Brodě. Do této ankety mohou
být nominováni dle vypsaných kategorií osoby nebo sportovní kolektivy, které během roku 2017
dosáhly významných sportovních výsledků a splňují zadaná kritéria.
Anketa veřejnosti se vyhlašuje pro kategorii jednotlivec a kolektiv. Nominačním kritériem je
aktivní příslušnost k SK/TJ, atd. v Kraji Vysočina. V anketě veřejnosti probíhalo hlasování
prostřednictvím webových stránek.
Nominace do odborné ankety. Nominačním kritériem je aktivní příslušnost k SK/TJ, atd. v Kraji
Vysočina (vyjma ankety Sportovní výkon roku) a dosažení sportovních výkonů na minimálně
republikové úrovni daného sportovního odvětví. Nominace podávaly jednotlivé sportovní kluby,
sportovní svazy, sportovní střešní organizace a odborná hodnotící komise. Přítomní členové,
kteří se zúčastnili slavnostního galavečeru, tuto akci ohodnotili velmi kladně.

5. Informace o činnosti Rady dětí a mládeže
Jan Burda seznámil členy komise s činností Rady dětí a mládeže. Rada dětí a mládeže Kraje
Vysočina, z.s. (dále jen „RDMKV“) je jedinou střešní organizací dětí a mládeže na Vysočině.
Sdružuje 29 členských organizací, 52 tisíc individuálních členů, 520 přímých vedoucích, 720
vedoucích táborů. Mezi hlavní úkoly patří koordinace činnosti a společné projekty, komunikace
s orgány státní správy a samosprávy, zajištění přístupu k informacím pro členy a i ostatní
zájemce. U programu „Mládež Kraji“ bylo podáno celkem 5 projektů v rámci ostatních míst Kraje
Vysočina (mimo města Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, zde je podpora
od měst). Všechny tyto projekty byly podpořeny. Dále pohovořil o projektu „Kritické myšlení“
ze vzdělávacího programu Erasmus+.
6. Nominace hodnotící komise na žádosti zaslané do pravidel rady kraje
Marie Kacetlová seznámila členy komise s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Účelem
poskytnutí dotace je zlepšení a podpora dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v
Kraji Vysočina se zvláštním zaměřením na rukodělnou a řemeslnou činnost. Poskytováním
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dotací podle těchto Pravidel kraj podporuje pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež
podněcující jejich tvořivost, rozvíjející manuální zručnost a vedoucí k osvojení znalostí a
dovedností v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. Pro potřeby těchto Pravidel se rozumí
pravidelnou a dlouhodobou aktivitou pravidelná činnost probíhající po dobu nejméně 6
kalendářních měsíců.
Usnesení 02/02/2018/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
nominuje
do hodnotící komise pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných
volnočasových aktivit pro děti a mládež Magdu Vaňkovou, Jana Burdu a Martina Limona.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

7. Diskuze, různé
Milan Kastner informoval členy komise, že v případě jakýkoliv podnětů, mohou tyto podněty
přenést na zasedání komise pro sport a volný čas, kde budou následně projednány. Jana
Nováková Hotařová vznesla dotaz, zda Kraj Vysočina pracuje na Koncepci sportu. Milan
Kastner odpověděl, že se na Koncepci pracuje, Kraj Vysočina získává informace z ostatních
krajů. Kraj čekal na metodiku od MŠMT, která bohužel do dnešního dne nebyla vydána. Členové
komise hovořili o výjezdním zasedání. OŠMS vytipuje organizace se zaměřením na volný čas a
sport a s tímto návrhem následně seznámí členy komise, kteří budou rozhodovat o výsledné
organizace, která bude navštívena.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 19. září 2018 od 14.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
8. Závěr
Čestmír Svoboda poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

Čestmír Svoboda
místopředseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Ing. Milan Kastner
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 18. května 2018.
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