Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne 29. 1. 2015
Začátek: 17.00 ho
Konec: 19.00 hod
Místo: zasedací místnost, radnice města Tišnova
Přítomni: M. Babák, V. Dvořáčková, P. Jůza, Z. Kunický, M. Krupková, L. Mácová, Š. Pilný, K. Pohanka, M.
Sebera, K. Švábenský, M. Volena, J. Zezulová, B. Veverková
Omluveni: J. Schneider, G. Greguš, V. Patzelová

Program:
1) Předání jmenovacích listin
2) Seznámení s Jednacím řádem komisí Rady města Tišnova, projednání změn
3) Anketa k pojmenování nových ulic v Tišnově
4) Plán práce komise
5) Různé

ad 1)
Přítomným členům byly předány jmenovací listiny, jednotliví členové představili svoji činnost v oblasti
sportu v Tišnově. Předseda omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2)
Předseda vyzval členy k poznámkám, změnám jednacího řádu. Byl přečten návrh Komise školské, pro děti,
mládež a rodinu (KŠDMR) týkající se zániku členství v komisi. Proběhla diskuze ohledně počtu
neomluvených absencí – zda 2 po sobě následující neomluvené neúčasti na jednání komise a 3 neomluvené
neúčasti během volebního období celkem jsou málo nebo moc; způsoby omluvy (předsedovi komise,
tajemnici komise). Komise souhlasí s návrhem KŠDMR.

Usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova zapracovat do Jednacího řádu
komisí Rady města Tišnova bod „Zánik členství“.
Členství v komisi zaniká:
1) vzdáním se členství
2) neomluvenou nepřítomností na dvou po sobě následujících jednáních komise či třikrát neomluvenou
nepřítomností na jednání komise v průběhu volebního období.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 3)
Předseda komise přečetl návrhy Komise školské, pro děti, mládež a rodinu na pojmenování nových ulic
v Tišnově. Proběhla diskuze ohledně názvů nových ulic. Komise sportovní předkládá Radě města Tišnova
následující návrhy na pojmenování ulic:
ulice v mapě označená č. 3 – Křivá, Lomená, Obchodní
další návrhy nových ulic: Sportovní, Müllerova

ad 4)
Předseda komise určil termín, kdy se bude komise scházet – středa 17.00 hod, vždy v období jednou za 4-6
týdnů. Představil členům komise vize a cíle činnosti Komise sportovní a dále prioritní témata v oblasti
sportu, která jsou součástí programového prohlášení Rady města pro období 2014-2018:

Vize a cíle
* podpora všech tišnovských sportovních oddílů, klubů, sdružení a spolků, včetně individuálních sportovců
* dlouhodobý a komplexní úkol - Koncepce sportu.
* navázání intenzivnějšího dialogu s vedením Sokola Tišnov a definice vzájemného vztahu mezi městem
Tišnovem a Sokolem Tišnov s ohledem na majetkové a vlastnické vztahy pozemků pod halou SSK a využívání
hřiště u sokolovny.
* naplnění seznamu prioritních témat, která jsou součástí programového prohlášení Rady města pro období
2014-2018:

Sport a volný čas
1. Předložíme koncepci sportu.
2. Podpoříme kvalifikované trenéry mládeže.
3. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek.
4. Zbudujeme venkovní fitness hřiště v blízkosti sídliště Hony za Kukýrnou.
5. Zajistíme provoz veřejného kluziště v zimním období.
6. Podpoříme investice do sportovních za řízení.
7. Ještě více podpoříme nabídku sportovních volnočasových aktivit.
8. Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště, především v jeho technické části.
9. Vhodnými úpravami ubytovacích objektů a sociálních zařízení dosáhneme prodloužení doby využití
Letního tábora Brumov.
10. Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě

Některé body jsou již řešeny - stav k 11. 1. 2015 obdrželi členové e-mailem od předsedy komise.

Z. Kunický – návrh dalšího bodu – Koncepční řešení sportovního areálu na Ostrovci. Zde se nachází
pozemek, který město koupilo se záměrem vybudovat na něm sportoviště (pozn. K. Švábenský - prodejce
pozemku vyslovil souhlas se zbudováním sportoviště - určeno přímo v kupní smlouvě, dotaz na předsedu,
zda má Rada města již nějakou vizi. Přesnou vizi Rada zatím nemá). Důležitá bude spolupráce s fotbalovým
a tenisový klubem, získání finančních prostředků z dotačních titulů. Otázka kluziště ve městě – to vznikne
rekonstrukcí hřiště u ZŠ Smíškova (v zimním období kluziště, v letním období víceúčelové hřiště), v současné
chvíli je podána žádost o dotaci z dotačního titulu MŠMT. Hřiště by mělo být volně přístupné x riziko zničení
– nutnost zajistit správu hřiště.
M. Volena doplnění bodu 10 – Rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě a v regionu, možnost zbudování
cyklostezky mezi Tišnovem a Kuřimí, velký zájem, využití cyklostezky, možnost čerpat finanční prostředky
z dotačního titulu Jihomoravského kraje. Otázka vybudování, označení tras pro horská kola.

Usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova schvaluje doplnění prioritních témat programového prohlášení
Rady města pro období 2014-2018 v oblasti sportu o bod č. 11 „Koncepční řešení sportovního areálu na
Ostrovci“ a bod č. 10 upravit ve znění „Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě
a v regionu“.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 5)


Podpora trenérů
o

Z. Kunický dále představil materiál týkající se podpory trenérů mládeže v Tišnově. Podporu
by měli získat trenéři mládeže ve sportovních klubech v Tišnově, kde příjemcem podpory
může být trenér mládeže jmenovaný sportovním klubem se sídlem v Tišnově, jehož oddíl se
účastní pravidelných soutěží, turnajů a/nebo turnaje sám pořádá. Odměňování trenérů by
mělo vést ke zvýšení kvalifikace a odbornosti trenérů a také k rozhýbání nových ve městě
zatím „neobjevených“ sportů a tím větší výběr sportů pro mládež, lepšímu využití
sportovišť pro organizovaný sport mládeže a zejména zvýšení zájmu mládeže o sport.
Celkový objem financí z rozpočtu města, který může být rozdělen jednotlivým žadatelům v
rozpočtovém roce 2015, by mohl činit 200.000,- Kč. Příspěvky se nebudou týkat trenérů,
kteří se trenérství věnují na živnostenský list. Výše odměny 1 trenéra je 100 Kč za
odtrénovanou hodinu včetně přípravy, nejvýše však 2000 Kč za měsíc.

o

Členové diskutovali o potřebnosti kvalifikovaných trenérů v Tišnově, zda se bude jednat
pouze o podporu klubového sportu nebo i zájmového (kroužky na školách, DDM,…),

o

nutnost kontroly vykazovaných aktivit, věkového omezení trénovaných dětí (do 15 let),

o

v debatě padly návrhy na upřesnění parametru dotačního titulu, např. počty dětí na
jednoho trenéra (3-12 dětí), v případě počtu většího než 12 -> 2 trenéři. Jen u dětí do 15 let
(starší žactvo)

o

M. Babák s dotazem, v jaké fázi je to v RM, zda jsou prostředky uvolněny v rámci rozpočtu.
Sebera odpověděl, že v tuto chvíli je na tento rok alokováno 200.000,- Kč

o

Postup a podmínky odměňování trenérů, otázku administrace, vykazování (četnost, forma),
kontrol a další podstatné záležitosti by měl podrobněji upravit dotační program, který RM
připravuje



Úkol pro jednotlivé sportovní organizace – určit předpokládané čerpání finančních prostředků za
jednotlivé kluby.

Předseda vyzval členy, aby se každý aktivně podílel na plnění jednotlivých úkolů komise – především
koncepce sportu, řešení vztahů města s TJ Sokol Tišnov.

Příští jednání komise: 18. 2. 2015, v 17.00 hod.

Zapsala: B. Veverková

Schválil: M. Sebera

