Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2016
ze dne 1. 8. 2016

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:00 h
Místo: místnost krizového řízení, nám. Míru 111
Přítomni: M. Sebera, P. Jůza, L. Mácová, Z. Kunický, K. Pohanka, V. Knoflíčková
Omluveni: V. Dvořáčková, K. Švábenský, M. Babák, J. Zezulová, M. Krupková, Š. Pilný, J.
Zezulová
Nepřítomni: J. Schneider, , V. Patzelová, M. Volena

Program:
1) Dotační program - Podpora trenérů mládeže v roce 2016
2) Různé
Předseda komise M. Sebera přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání.
Konstatoval, že komise není usnášeníschopna.

Ad1)
M. Sebera shrnul informace o dotačním programu „Trenéři mládeže pro 2016“ a o podaných
žádostech v tomto roce, a porovnal vše s rokem 2015. V roce 2015 byly podány žádosti
v celkové výši 233 050,- Kč (za pololetí činili dotace na trenéry 132 400,- Kč). V letošním
roce bylo na dotační program „Podpora trenérů mládeže“ vyčleněno 250 000,- Kč a za I. pol.
byly podány žádosti v celkové výši 214 850,- Kč.
Členové komise se dohodli, že vzhledem k tomu, že jako poradní organ RM musí předložit
radě města důvody navýšení jednotlivých žádostí o dotace, je nutné vyzvat sportovní kluby
k odůvodnění navýšení žádostí oproti loňskému roku a doložit splnění podmínek
dotačního programu (viz Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci v rámci dotačního
programu Podpora trenérů mládeže – povinnosti trenéra, povinnosti sportovního klubu), a to
do 12. 8. 2016.

Ad2)
-

jednotliví členové diskutovali o podmínkách dotačního programu a navzájem si
předávali zkušenosti s dokládáním tréninkových jednotek a účastí sportovních klubů
v závodech a soutěžích

-

vedoucí za Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s. a Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.,
představili komisi svůj záměr zažádat o mimořádnou dotaci, vzhledem ke svým
úspěchům (Basketbal – 3 družstva postoupila do celostátní soutěže; Tenis - úspěch
družstva dorostu – Vítěz Ligy a postup na MČR družstev, které se koná 22. 9. - 25. 9.
v areálu tenisového klubu Sparta Praha.).

Příští jednání komise – termín bude upřesněn.

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Martin Sebera

