Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 2/2017
ze dne 19. 4. 2017
Začátek: 16:30 h
Konec: 17:05 h
Místo: budova Ráboňova
Přítomni: M. Sebera, P. Jůza, Z. Kunický, L. Mácová, K. Pohanka,V. Dvořáčková, M.
Krupková
Omluveni: V. Patzelová, K. Švábenský, Š. Pilný
Nepřítomni: V. Knoflíčková
Tajemnice: D. Švecová

Program:
1) Žádost o mimořádnou dotaci - Moravský rybářský svaz
2) Žádost o mimořádnou dotaci - SSK
Předseda Komise sportovní M. Sebera přivítal přítomné členy. L. Mácová na první bod nebyla
přítomna (omluvila se – pozdní příchod z důvodu pracovních povinností)
Ad1)
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova projednala žádost o
poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou podal Moravský rybářský svaz,
z.s., IČO 00434159 na projekt "31. Mistrovství ČR lov ryb udicí na umělou mušku" (úhrada
věcných cen), a to ve výši 11 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, nedoporučuje
Radě města Tišnova schválit přidělení finančních prostředků v rámci mimořádné dotace
pro Moravský rybářský svaz, z.s., IČO 00434159 na projekt "31. Mistrovství ČR lov ryb udicí
na umělou mušku" (úhrada věcných cen), s ohledem na skutečnost, že není zřejmé, jaký bude
mít dotace/akce dopad a vztah k Tišnovu, jak přispěje k zvýšení kvality/kvantity podpory sportu.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad2)
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova projednala žádost o
poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou podalo Sdružení
sportovních klubů Tišnov, z.s., IČO 18565409 na projekt "Provoz sportovní haly SSK Tišnov mládež" (příspěvek na provoz sportovní haly SSK Tišnov), a to ve výši 115 000,- Kč (L. Mácová
již přítomna). Členové komise diskutovali o systematické podpoře sportování mládeže. V debatě
se vyjádřili, že i přes trvalou podporu sportování mládeže z města Tišnov, není správně „zvykat“
kluby a sportovce na sportování zdarma. Nájemné 150,- Kč/hod. v komfortním prostředí haly
SSK je velmi výhodná cena, která v rozpočtech klubů představuje částku, jenž lze získat, např.
zvýšenými členskými příspěvky. Dochází k podpoře jen dvou sportovních klubů (basketbal a
fotbal). Se stejným požadavkem na dokrytí nákladů na sportování mládeže mohou přijít i další
subjekty (např. Sokol; tenis, který o tom ale neuvažuje), přijmutím žádosti by došlo
k precedentu, který by dále mohl otevřít další vlnu žádostí.
Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova pro schválení přidělení finančních
prostředků v rámci mimořádné dotace pro Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s., IČO
18565409 na projekt "Provoz sportovní haly SSK Tišnov - mládež" (příspěvek na provoz
sportovní haly SSK Tišnov), a to ve výši 115 000,- Kč.

Hlasování:

3/3/1

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení nebylo přijato.

bude upřesněno
Schválil: Martin Sebera

