Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 6/2016
ze dne 7. 12. 2016
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:25 h
Místo: místnost krizového řízení budovy radnice
Přítomni: M. Sebera, M. Babák, V. Dvořáčková, P. Jůza, M. Krupková, Z. Kunický,

L.

Mácová, V. Patzelová, Š. Pilný, K. Pohanka, V. Knoflíčková, K. Švábenský,
Omluveni: J. Schneider
Nepřítomni: M. Volena
Tajemnice: D. Švecová
Hosté: Václav Kappel

Program:
1) Představení záměru na využití areálu letního kina Spolkem Odyssea Tišnov
2) Úpravy dotačních titulů 2017
3) Žádosti o dotace – Podpora trenérů mládeže 2016 – II. pol.
4) Různé
Předseda Komise sportovní M. Sebera přivítal přítomné členy a hosta Václava Kappla a
seznámil je s programem jednání.

Ad1)
Představení záměru na využití areálu letního kina Spolkem Odyssea Tišnov
Václav Kappel seznámil přítomné členy se záměrem lukostřeleckého spolku na využití areálu
letního kina, zmínil se podrobněji o využití jednotlivých částí prostor a o současné situaci.
Následovala diskuse členů, ve které se jednotliví členové vyjadřovali a dotazovali na bezpečnost
zamýšlené lukostřelnice, využití k dalším aktivitám, zamýšlenou organizaci provozu a další
varianty řešení využití areálu letního kina.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, se dohodla, že
v této chvíli nepřijímá usnesení a dává svým členům dostatečný časový prostor
k prostudování materiálů se záměrem na využití areálu letního kina poskytnutých Spolkem
Odyssea Tišnov, a to do dalšího jednání komise.

Ad2)
Úpravy dotačních titulů 2017
Jednotliví členové komise v návaznosti na předešlé jednání komise diskutovali o změně
podmínek dotačního programu pro rok 2017, a to o částce na podporu trenérů mládeže
navýšenou v rozpočtu na rok 2017 na 450 000,- Kč a úpravě podmínek pro vykazování
odtrénovaných jednotek. Členové podporují návrh: „nevykazovat odtrénované jednotky
v průběhu měsíce července a srpna (doba letních prázdnin) a nevykazovat v rámci žádosti
vícedenní soustředění, pouze pravidelné tréninky.
Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, souhlasí s částkou
přidělenou v rozpočtu města pro dotační program Podpora trenérů mládeže 2017 a
doporučuje Radě města Tišnova schválit výše uvedené změny do dotačního programu 2017
a doplnit do Vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže 2017 „nevykazovat

odtrénované jednotky v průběhu měsíce července a srpna (doba letních prázdnin) a
nevykazovat v rámci žádosti vícedenní soustředění, pouze pravidelné tréninky."
Hlasování:

12/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad3) Žádosti o dotace – Podpora trenérů mládeže 2016 – II. pol.
Jednotlivé sportovní kluby podali žádosti o dotace v oblasti sport a tělovýchova dotační program
Podpora trenérů mládeže 2016, a to za II. pololetí v celkové výši 140 5000,-. Za první pololetí
činila celková částka na dotaci trenérů 214 850,- Kč. Celkem tedy za rok 2016.
Žádosti o dotace –
Dotační program 2016 – II. pol.
Název klubu
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
TTC Koral Tišnov
Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.
Sportovní klub basketbal Tišnov
Atletický klub AK Tišnov, z.s.
Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.
Celková částka za období:

1.7. - 30.11.
částka
požadovaná
26 400
18 000
25 800
31 800
12 200
26 300
140 500

Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit částky dle žádostí o dotace pro jednotlivé sportovní kluby, které
byly podány v oblasti sport a tělovýchova v dotačním programu Podpora trenérů mládeže
2016 za období červenec – listopad (viz výše uvedená tabulka).

Hlasování:

12/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4) Různé
a) Členství starosty Sokola A. Jeřábka v Komisi sportovní
Komise sportovní na svém minulém jednání navrhla oslovit Ing. A. Jeřábka – starosty Sokola a
navrhnout mu členství ve sportovní komisi. Předseda komise informoval přítomné členy o tom,
že Ing. Jeřábek členství odmítnul z důvodu časové tísně, a dále je informoval o tom. Že se chce
zúčastňovat jednání komise, jako host, při projednávání žádostí či problémů týkajících se přímo
Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov, IČO 44041659.
b) Žádost o mimořádnou dotaci – Lokomoce, z. s.
Lokomoce, z. s., IČO 03798721, žádala o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova
v celkové výši 45 500,- na projekt „Olympijské hry v Tišnově“. Komise doporučila na minulém
jednání žadateli, aby opravil název projektu, tak, aby nebyl v rozporu se zákonem 60/2000 Sb. o
ochraně olympijských symbolik. Předseda komise vznesl dotaz na členku paní Knoflíčkovou,
proč žádost nebyla řádně opravena a podána, tak aby mohla být projednána v další RM.

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

7. 12. 2016
Schválil: Martin Sebera

