Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne 22. 4. 2015
Začátek: 17.00 hod
Konec: 19.15 hod
Místo: zasedací místnost radnice
Přítomni: M. Sebera, J. Schneider (přišel později), V. Dvořáčková (odešla dříve), P. Jůza, L. Mácová (přišla
později), V. Patzelová (přišla později), K. Pohanka, K. Švábenský, Z. Kunický, M. Volena, J. Zezulová
Nepřítomni: M. Krupková, Š. Pilný, M. Babák - omluveni

Program:
1. Informace o dotačním titulu "Podpora trenérů"
2. Vyjádření se k lokalitám pro hřiště na sídlišti „Hony“
3. Plán práce, zapojení členů komise do jednotlivých úkolů
4. Odstoupení člena komise G. Greguše
5. Různé
6. Žádosti o dotaci

ad 1) Informace o dotačním titulu "Podpora trenérů"
M. Sebera informoval o dotačním programu na podporu trenérů mládeže v Tišnově, dne 15. 4. 2015 Rada
města schválila jeho vyhlášení. M. Sebera a Z. Kunický vypracují metodickou pomůcku, jak žádat o dotaci a
rozešlou tento návod klubům.
Od příštího roku je v plánu zjednodušit proces podávání všech žádostí o dotaci z rozpočtu města a to formou
elektronických formulářů. Mělo by také dojít k analýze čerpání mimořádných dotací, zda jsou správně
nastaveny zásady pro čerpání.

Usnesení:
Komise sportovní bere na vědomí informace o dotačním programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2015.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 2) Vyjádření se k lokalitám pro hřiště v prostoru Hony
Členové komise diskutovali o možnostech vybudování nového hřiště ve vytipovaných lokalitách. Pozemky
označené na mapce písmenem B a C – daleko od zástavby, B (u nového hřbitova) - blízko cyklostezky, nově
budovaného workoutového hřiště. K. Švábenský - pozemek označený písmenem A + pás mezi ulicí Na Honech
a Dlouhá – rozdělit do několika zón – pro matky s dětmi, mládež, seniory (pozemky nejsou ve vlastnictví
města).
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Vyvstává však otázka, zda je vůbec potřeba budovat další hřiště, na území města se nachází dostatek hřišť,
jsou většinou poloprázdná. Lepší by bylo opravit stávající hřiště, bude to přijatelnější i z finančního hlediska
(např. hřiště na sídlišti Květnice)
Hřiště u Sokolovny – málo využívané, chodí sem pouze gymnázium, pro členy TJ Sokol za roční poplatek je
vstup volný, na vybudování přispělo i město, proto by mělo být volně přístupné i pro veřejnost.
Jak zajistit kontrolu a údržbu hřišť – měl by vykonávat správce sportovišť města.

Usnesení:
Komise sportovní doporučuje Radě města Tišnova nebudovat nová sportovní hřiště. Komise doporučuje
zahájit jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol Tišnov o využívání víceúčelového hřiště u Sokolovny,
případně modernizovat současná hřiště ve městě.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 3) Plán práce, zapojení členů komise do jednotlivých úkolů
Členové komise si rozdělili jednotlivé úkoly stanovené Radou města jako priority pro období 2014-2018:
•

Předložit koncepci sportu (M. Sebera, Z. Kunický, J. Schneider)

•

Podpoříme kvalifikované trenéry mládeže (Z. Kunický, úkol splněn, dotační titul vyhlášen Radou města)

•

Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek (K. Švábenský, Z. Kunický, V.

Dvořáčková, M. Sebera) - vytvořit přehled a zmapovat, jaké jsou podmínky pro sportování mládeže, vzít
všechny sporty a posoudit jejich náročnost
•

Zbudujeme venkovní fitness hřiště v blízkosti sídliště Hony za Kukýrnou (M. Sebera, úkol splněn, hřiště ve

fázi realizace)
•

Zajistíme provoz veřejného kluziště v zimním období (M. Sebera, úkol splněn formou podané žádosti na

MŠMT)
•

Podpoříme investice do sportovních zařízení (K. Pohanka, Š. Pilný, Z. Kunický, M. Sebera) - zmapovat

současná hřiště, tělocvičny, navrhnout možnosti dalšího rozvoje
•

Ještě více podpoříme nabídku sportovních volnočasových aktivit (V. Patzelová, M. Krupková, J. Zezulová) -

nezávodní/rekreační sport
•

Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště, především v jeho technické části (Š. Pilný,M. Babák)

•

Vhodnými úpravami ubytovacích objektů a sociálních zařízení dosáhneme prodloužení doby využití

Letního tábora Brumov (M. Sebera, V. Dvořáčková, L. Mácová + Komise školská, pro děti, mládež a rodinu) zajistit větší využití (ne celoroční, ale prodloužit letní sezónu – např. nabídnout areál k využití jako škola
v přírodě atd. Rozšířit základní zázemí pro tábor či školy v přírodě, revidovat pozemky a přístupovou cestu,
zjistit vlastnictví a další informace v katastru nemovitostí.
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•

Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě (J. Dospíšil - není členem komise, V.

Patzelová, L. Mácová)
M. Sebera vytvoří časový harmonogram plnění jednotlivých úkolů.

ad 4) Odstoupení člena komise G. Greguše
M. Sebera informoval členy o rezignaci Ing. Gabriela Greguše na členství v Komisi sportovní.

ad 5) Různé
J. Zezulová - kdo se stará o dětská hřiště, potřeba opravy skluzavky na sídlišti Květnice.
J. Schneider upozornil na nepořádek na cyklostezkách – nutnost úklidu po zimě (např. na Ostrovci), doplnit
odpadkové koše u laviček (např. u nového hřbitova, u Svratky, na cyklostezce do Železného atd.)
Před výkupnou kovů na Ostrovci řešit nepovolenou skládku.

ad 6) Žádosti o dotace
M. Sebera vysvětlil členům kritéria pro přidělování dotací v oblasti sportu a tělovýchovy, tento systém
rozdělování funguje již 7 let. Diskuze nad žádostí Martina Pazderského, DiS. (FIT4FUN) – předložený projekt je
shodný s podnikatelskou činností žadatele – komise nepodpoří.
M. Volena - zda počty žáků uvedených klubem odpovídají skutečnosti, kolik dětí v Tišnově opravdu sportuje,
jak je možné tyto počty kontrolovat (jedno z kritérií při rozdělování) – možnost vyžádat si seznamy při finanční
kontrole dotace.
J. Schneider – u dotací z JMK – kontrola financování celého projektu (ne jen prostředků poskytnutých krajem),
při porušení stanovené procentuální účasti kraje – dotace je poměrně krácena.
U dotací města je nutná důslednější následná kontrola účelu dotace a vyúčtování finančních prostředků
(vnitřní kontrola, kontrolní výbor).

Usnesení:
Komise sportovní nedoporučuje Radě města Tišnova schválit dotaci Martinu Pazderskému, DiS. na projekt
„S námi Tišnov v kondici“.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

Komise sportovní doporučuje Radě města Tišnova schválit jednotlivé částky v oblasti sportu a tělovýchovy
dle předloženého návrhu (příloha č. 1 zápisu).

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.
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Přijatá usnesení
Komise sportovní bere na vědomí informace o dotačním programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2015.
Hlasování:

8/0/0

Komise sportovní doporučuje Radě města Tišnova nebudovat nová sportovní hřiště. Komise doporučuje
zahájit jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol Tišnov o využívání víceúčelového hřiště u Sokolovny,
případně modernizovat současná hřiště ve městě.
Hlasování:

9/0/0

Komise sportovní nedoporučuje Radě města Tišnova schválit dotaci Martinu Pazderskému, DiS. na projekt
„S námi Tišnov v kondici“.
Hlasování:

11/0/0

Komise sportovní doporučuje Radě města Tišnova schválit jednotlivé částky v oblasti sportu a tělovýchovy
dle předloženého návrhu (příloha č. 1 zápisu).
Hlasování:

10/0/0

Zapsala: B. Veverková

Schválil: M. Sebera
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Příloha č. 1

Návrh na poskytnutí dotací veřejné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy – činnost pro rok 2015
Žadatel

Účel

Amatérský fotbalový klub Tišnov

Příspěvek na činnost družstev kopané

Atletický klub AK Tišnov
Házená Tišnov z.s.
Klub českých turistů Tišnov
Ing. Jana Růžičková
Kynologický klub Tišnov

Podpora činnosti Atletického klubu AK Tišnov v roce 2015
Činnost sportovního klubu Házená Tišnov v roce 2015
Tišnovská padesátka
Tišnovský triatlon – 7. ročník
Mobilní plátěný přístřešek pro výuku

Sportovní klub Basketbal Tišnov
Sportovní klub Tenis Tišnov
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
Anna Šmídová
TABLE TENNIS CLUB KORAL TIŠNOV

Podpora a rozvoj basketbalové mládeže
Sportovní činnost tenisového klubu
Příspěvek na činnost 21 oddílů
Závodní činnost a reprezentace v horské a silniční cyklistice
Sportovní činnost – stolní tenis

Volejbalový klub Tišnov
Ycnega Bikers Tišnov

Činnost VK Tišnov 2015
Podpora členům týmu v sezóně 2015
Sport a tělovýchova - činnost
S námi Tišnov v kondici

1. FC KVĚTNICE Tišnov
Martin Pazdersky, DiS. (FIT4FUN)
Celkem
v rozpočtu §

Celková výše

Požadováno

445 000,- Kč
304 000,- Kč
400 000,- Kč
19 000,- Kč
15 000,- Kč
31 623,- Kč
550 000,- Kč
893 000,- Kč
2 400 000,- Kč
177 000,- Kč
285 000,- Kč
150 000,- Kč
27 000,- Kč
115 000,- Kč
217 500,- Kč

120 000,- Kč
130 000,- Kč
80 000,- Kč
7 000,- Kč
7 500,- Kč
21 100,- Kč
280 000,- Kč
204 000,- Kč
100 000,- Kč
49 000,- Kč
120 000,- Kč
75 000,- Kč
15 000,- Kč
65 000,- Kč
132 500,- Kč
1 406 100,-Kč

Návrh KS
116 800,- Kč
114 400,- Kč
26 700,- Kč
7 000,- Kč
5 000,- Kč
16 000,- Kč
134 600,- Kč
126 700,- Kč
100 000,- Kč
5 000,- Kč
78 100,- Kč
33 200,- Kč
7 000,- Kč
29 500,- Kč
0,- Kč
800 000,- Kč

Hlasování

Schváleno
RM

10/0/0

800 000,- Kč

Návrh na poskytnutí dotací veřejné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy – provoz pro rok 2015
Žadatel

Účel

Celková výše

Amatérský fotbalový klub Tišnov

Provoz hřiště kopané
Sečení travnatých ploch patřících klubu a pravidelná údržba
Kynologický klub Tišnov
traktůrku
Sportovní klub Tenis Tišnov
Provoz a údržba tenisového areálu
Sdružení sportovních klubů Tišnov Provoz sportovní haly SSK Tišnov
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
Příspěvek na provoz sokolovny k zajištění činnosti 21 oddílů
Celkem
v rozpočtu §
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Požadováno

Návrh KS

95 000,- Kč

45 000,- Kč

35 000,-Kč

16 500,- Kč

11 000,- Kč

5 000,- Kč

721 000,- Kč
1 300 000,- Kč
2 400 000,- Kč

284 000,- Kč
420 000,- Kč
250 000,- Kč
1 010 000,- Kč

140 000,- Kč
420 000,- Kč
100 000,- Kč
700 000,- Kč

700 000,- Kč

Hlasování

Schváleno
RM
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