Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 4/2016
ze dne 14. 9. 2016
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: ZŠ Tišnov, nám. 28. Října 1708
Přítomni: M. Sebera, M. Krupková, Z. Kunický, L. Mácová, V. Patzelová, Š. Pilný, V.
Knoflíčková, K. Švábenský, M. Volena
Omluveni: J. Schneider, V. Dvořáčková, P. Jůza, M. Babák, J. Zezulová,
Nepřítomni: K. Pohanka

Program:
1) Požadavky na rozpočet města 2017
2) Dotační program 2017
3) Různé
Komise sportovní probíhala společně s Komisí školskou, pro děti mládež a rodinu, a to
vzhledem ke shodným bodům programu. Předseda Komise sportovní M. Sebera přivítal
přítomné členy obou komisí a seznámil je s programem jednání, dále předal slovo PaedDr. R.
Zhořové, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu.

Ad1)
Požadavek na rozpočet města 2017:
Řádné dotace klubům 1.500.000,- Kč
Dotace trenéři 450.000,- Kč
Pořádání akce Sportovec města 30.000,- Kč
Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova schválit do rozpočtu výše uvedené částky.
Hlasování:

9/0/0

(pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad2)
Dotační program 2017
Jednotliví členové komisí diskutovali o změně podmínek dotačního programu pro rok 2017,
především o vyúčtování. Členové podporují návrh: „Pokud příjemce obdrží v rámci
dotačního programu částku nižší, než-li požadoval, nechť je povinen vyúčtovat tzv.
„upravenou celkovou výši projektu“ t. j. náklady projektu uvedené v žádosti, od kterých
bude odečtena nepřiznaná část dotace“.
Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova schválit výše uvedenou změnu do dotačního programu 2017.
Hlasování:

9/0/0

(pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad3)
Různé
Žádost o mimořádnou dotaci
Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s., IČO 46917896, žádá o mimořádnou dotaci z rozpočtu
města Tišnova v celkové výši 20 000,- Kč na projekt "Reprezentace na MČR družstev
dorostu". Před hlasování z pracovních důvodů opustili komisi V. Knoflíčková a K.
Švábenský.
Komise nebyla vzhledem ke snížení

počtu přítomných usnášeníschopna, proto se

nehlasovalo. Přítomní členové podpořili svým slovním vyjádřením žádost Sportovního
klubu Tenis Tišnov, z. s. o mimořádnou dotaci a všichni přítomní doporučují Radě města
Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova na projekt
"Reprezentace na MČR družstev dorostu", a to ve výši 20 000,- Kč.

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn
Schválil: Martin Sebera

