Zápis z distančního jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 5/2021
konaného dne 16. 11. 2021
Přítomni:
1. Hotařová Nováková Jana (místopředsedkyně) 7. Vaňková Magda
2. Šimáček Petr

8. Žák Petr

3. Vopěnka Otto

9. Burda Jan (předseda)

4. Hedvičák Jaroslav

10. Kunst Milan

5. Sameš Petr

11. Kastner Milan (tajemník)

6. Staněk Petr
Omluveni:
1. Kerber Jan

3. Limon Martin

2. Švaříček Jan
Hosté:
1. Břížďala Jan (člen rady kraje)

3. Straka Luboš (VŠK KV)

2. Beneš Zdeněk (OŠMS)

4. Urbánek Jan (Nuclears Třebíč z.s.)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu, (Bc. Jan Burda);
3. Žádost o investiční dotaci - Třebíč Nuclears z.s., (Jan Urbánek – Třebíč Nuclears z.s.);
4. Rozpočet oddělení mládeže a sportu na rok 2022, (Ing. Milan Kastner);
5. Programy Fondu Vysočiny na rok 2022, (Ing. Milan Kastner);
6. Návrh na změny ve financování KCTM, (Ing. Milan Kastner);
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
1. Zahájení
J. Burda, předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen „Ksvč“) přivítal
všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že Ksvč je
usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Žádost o investiční dotaci - Třebíč Nuclears z.s.
J. Urbánek okomentoval prezentaci „Modernizace areálu na Hvězdě - nadstavba a přístavba
zázemí, LED osvětlení“.
Klub má v současnosti 250 aktivních členů, z toho 174 mládežníků v 10 kategoriích. Muži hrají
nejvyšší soutěž – baseballovou extraligu. Sportovní klub je častým pořadatelem mládežnických
turnajů a mezinárodních akcí.
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Účel investiční dotace:
 Modernizace areálu spočívá v rozšíření provozní budovy o objekty šaten, skladu a
zasedací místnosti;
 Součástí modernizace je vybudování nového osvětlení, které je jednou z podmínek pro
účast v baseballové extralize mužů;
 V roce 2023 bude v ČR ME mužů. O sportovním klubu Nuclears je uvažováno jako o
možném kandidátovi na spolupořadatelství;
 V areálu chybí osvětlení.
Financování projektu:
 Město Třebíč – schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 16. 9. 2021 - financování do
výše 5 mil. Kč;
 Kraj Vysočina – je podána žádost o dotaci ve výši 3 mil. Kč;
 Národní sportovní agentura – podána žádost do programu Regiony 2021 ve výši
12 mil. Kč (výsledek bude znám v prosinci 2021).
J. Břížďala vznesl dotaz, pokud by nebyla poskytnuta dotace od NSA, zda se hledá jiná forma
financování projektu a dále zda vybudování infrastruktury je podmínkou pro spolupořádání ME
můžu v ČR. J. Urbánek odpověděl, že podmínkou pro spolupořádání ME není vybudování
infrastruktury, ale pokud nebude zajištěno osvětlení, bude tato akce přesunuta do jiného města.
Jedná se o dlouhodobé zázemí klubu. V případě neúspěchu u NSA bude znovu tato žádost
podána. J. Burda vznesl dotaz, pokud dotace od NSA bude poskytnuta, stihne se do začátku
ME v roce 2023, rekonstrukci zrealizovat. J. Urbánek odpověděl, že ano. Pokud bude v prosinci
žádost schválena, bude vypsáno VŘ, začátek stavby by byl duben 2022. Problémy mohou
nastat u provozního objektu. P. Sameš vznesl dotaz na pokrytí provozních nákladů. J. Urbánek
odpověděl, že klub je zařazen mezi prioritní sporty města Třebíče – je zde počítáno s provozním
příspěvkem. Není předpoklad, že by se náklady měly razantním způsobem zvýšit. J. Břížďala
vznesl dotaz, zda se jedná o poslední investiční akci. J. Urbánek odpověděl, že výstavba byla
rozdělena do několika etap, zde se jedná o poslední etapu výstavby.
J. Břížďala informoval členy komise, že kraj v současné době, písemnou formou, obeslal KCTM
v KV, s žádostí, aby sdělila své požadavky na modernizaci, rekonstrukci či vybudování
infrastruktury. Je zapotřebí mít sestaven strategický plán, jaké požadavky z území mohou vzejít.
Následně plán bude navázán na KCTM v KV, na sportovní zázemí v souvislosti se školami a
školskými zařízeními a na sportoviště celokrajského či nadregionálního charakteru. V této
souvislosti bude sestavena PS, do které se mohou členové komise prostřednictvím radního
J. Břížďaly, nebo tajemníka komise, hlásit.
Usnesení 11/05/2021/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zařazení projektu „Modernizace areálu Na Hvězdě, Třebíč Nuclears z.s.“ do
Konkretizace opatření pro rok 2022 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina pro roky 2018 –
2025 a jeho finanční podporu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Při hlasování tohoto usnesení nebyl připojen člen komise P. Žák.
4. Rozpočet oddělení mládeže a sportu na rok 2022
M. Kastner sdělil, že na prosincovém jednání zastupitelstva kraje bude rozpočet předložen ke
schválení. Finanční částka určena na letní olympiádu dětí mládeže v ČR pro rok 2021 bude
přesunuta do rozpočtu na rok 2022. Ostatní finanční částky byly na jednáních politických klubů
schváleny v takové výši, v jaké byly členům předloženy na zářijovém zasedání komise. J.
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Břížďala doplnil, že ke změnám v alokaci došlo u Programů FV. Kapitola OŠMS byla také
navýšena z důvodu podpory výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě.
Usnesení 12/05/2021/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje předložit zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočet OŠMS na rok 2022.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Programy Fondu Vysočiny na rok 2022
V průběhu jednání tohoto bodu se odpojili členové komise J. Nováková Hotařová a P. Žák a
připojil se člen komise P. Staněk.
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
M. Kastner doplnil, že výzvy budou předloženy na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje ke
schválení. U Programů KCTM, Sportoviště a Učební pomůcky může dojít ještě k určitým
změnám. J. Burda vznesl podnět, že KCTM by neměla být zařazena pod FV, nejedná se o
program soutěžního charakteru a dále upozornil, že se nově bude muset dokládat „úplný výpis
z evidence skutečných majitelů“ pro vybrané právnické osoby. Je zapotřebí tento požadavek
více definovat. M. Kastner odpověděl, že od 1. 6. 2021 je ve vazbě na povinnost vyplývající z
novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, doplněn
požadavek na doložení „úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“ pro vybrané právnické
osoby. Výpis lze získat na základě žádosti u krajského soudu. M. Vaňková poukázala nato, že
s tímto požadavkem budou mít malé spolky, nadační fondy atd. problémy, nemají zřízenou
datovou schránku. J. Břížďala doplnil, že KCTM nejsou individuální žádosti, jedná se o
systémový nástroj, kde je určitému počtu žadatelů rozdělována finanční alokace. Finanční
alokace se určitým způsobem vyvíjí. Jedná se o nesoutěžní výzvu. P. Sameš doplnil, že pokud
má žadatel DS, může se jejím prostřednictvím přihlásit do rejstříku, kde si následně vygeneruje
úplný výpis.
Usnesení 13/05/2021/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A
VOLNÝ ČAS 2022“, „SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ ZÁKLADNY 2022“,
„CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2022“, „UČEBNÍ POMŮCKY 2022“, „ÚČAST
NA MISTROVSTVÍ A POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ 2022“, „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A
PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2022“ a „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
2022“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Návrh na změny ve financování KCTM
V průběhu jednání tohoto bodu se odpojil člen komise P. Sameš.
J. Břížďala sdělil, že na počátku byla zřízena tři KCTM. Byly definovány požadavky, co je ke
kterému sportu potřeba doložit, a to z důvodu zřízení KCTM a tím daný sport mohl následně
čerpat finanční prostředky z rozpočtu kraje. V současné době je v KV celkem 20 KCTM. KCTM
mají nyní za úklon sdělit, kam centrum bude směřováno. Fungování KCTM je velice neukotvené
a nejednotné, proto dochází k vymykání od původního konceptu. Na KCTM je z rozpočtu
vyčleněna částka ve výši 8 mil. Kč. Není koncepčně řešen problém podpory talentované
mládeže – soustředění, kvalitní tréninky, sportovní materiál. Bude provedena revize statutu
KCTM.
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Doplnil, že budou nově zřízena dvě KCTM a jedno zrušeno. Na základě žádosti Třebíč Nuclears
z.s. a Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o přidělení statutu Krajského centra
talentované mládeže a žádost o ukončení činnosti KCTM „Volejbal“ k 31. 12. 2021. Rada Kraje
Vysočina schválila dne 2. 11. 2021 svým usnesením č. 1869/32/2021/RK Pravidla Rady Kraje
Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže č.09/21 (dále jen Pravidla).
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŠMS“) podle Čl. 4
odst. (1) těchto Pravidel posoudil předložené žádosti z hlediska splnění všech podmínek
nezbytných pro přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže požadovaných těmito
Pravidly. Žadatelé o statut podmínky Pravidel splnili. OŠMS také podle Pravidel Čl. 4 odst. (3)
bod b) akceptoval odebrání statutu Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL
VYSOČINA, z. s. Členům komise bude zaslán aktuální seznam KCTM v KV.
Na přítomné členy komise vznesl podnět na rozšíření způsobilých výdajů, a to o položku
„Drobný sportovní materiál“. J. Burda vznesl dotaz, zda se jedná o podnět od KCTM. J. Břížďala
odpověděl, že aktivně kraj toto nezjišťoval. Přítomní se neshodli na jednotném stanovisku o
zakomponování položky „Drobný sportovní materiál“ do způsobilých výdajů. Pro rok 2022 tato
položka nebude do statutu KCTM zakomponována. Při revizi statutu v roce 2022 se bude
vycházet ze zpětné vazby jednotlivých organizací, poté by byl, v případě potřeby, požadavek do
nové koncepce zakomponován.
7. Diskuze, různé
J. Břížďala pohovořil o financování profesionální sportu. V současné době má KV nastaveno
Programové prohlášení, kde se hovoří o podpoře neprofesionální sport, mládež zaměřenou na
talentovanou mládež a podpora sportovních investic do infrastruktury.
Usnesení 14/05/2021/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
nedoporučuje
radě kraje podporovat profesionální sport, případné žádosti o podporu posuzovat ryze
individuálně.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 15. prosince 2021 od 14.00 hodin. Forma
jednání bude včas upřesněna.
8. Závěr
Jan Burda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Bc. Jan Burda
předseda 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 19. listopadu 2021
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