Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2017
ze dne 20. 6. 2017
Začátek: 18:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: restaurace Sklep
Přítomni: M. Sebera, Z. Kunický, L. Mácová, Š. Pilný
Omluveni: V. Patzelová, K. Pohanka, M. Krupková, P. Jůza, V. Dvořáčková,
Nepřítomni: V. Knoflíčková, K. Švábenský,
Tajemnice: D. Švecová
Hosté: Jiří Veselý – starosta TJ Sokol Tišnov

Program:
1) Žádost o mimořádnou dotaci – TJ Sokol Tišnov
2) Různé:
a) připomenutí podávání žádostí - dotační program „Podpora trenérů
mládeže“ I. pol. /2017 - 23. 6. - 30. 6. 2017 – jednání komise k tomuto
dotačnímu programu se uskuteční dne 12. 7. 2017 v prostorách
restaurace Sklep Tišnov v 18:00 hod.
b) Zhodnocení podaných žádostí tišnovských sportovních klubů v rámci
dotačního programu MŠMT „Program VIII“.

Předseda Komise sportovní M. Sebera přivítal přítomné členy a hosta Jiřího Veselého, který jako
nový starosta TJ Sokol Tišnov, přišel představit projekt "Modernizace sociálního zařízení a šaten
sokolovny Tišnov - I. etapa"; dále konstatoval, že komise není usnášeníschopna.

Ad1)
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Tišnova projednala žádost o
poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, kterou podal TJ Sokol Tišnov, IČO
44041659, na projekt "Modernizace sociálního zařízení a šaten sokolovny Tišnov - I. etapa", a to
v celkové výši 200 000,- Kč. Členové komise kladně hodnotili více zdrojové financování tohoto
projektu, jehož celková výše dosahuje 639 000,- Kč. Částku 200 000,- Kč TJ Sokol získal
v rámci dotačního programu JMK „Podpora sportu v JMK“, více než jednu třetinu bude hradit ze
svých zdrojů a 200 000,- Kč žádá v rámci mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova.

Revitalizace sportovního zázemí (šaten a sociálního zařízení) zkvalitní úroveň sportování dětí,
mládeže a dospělých nejen z TJ Sokola Tišnov, ale také ze sportovních oddílů SSK Tišnov, žáků
Gymnázia Tišnov, kteří tyto prostory pravidelně využívají a dále všech účastníků sportovních
utkání a turnajů pořádaných ve sportovní hale a tělocvičně. Při této příležitosti starosta TJ Sokol
Tišnov poděkoval odboru OIPP za pomoc při zpracování podávaných žádostí o dotace na JMK a
MŠMT (viz níže popsané)
Návrh na usnesení:
Komise nebyla vzhledem k počtu přítomných usnášeníschopna, proto se nehlasovalo. Přítomní
členové podpořili svým slovním vyjádřením žádost TJ Sokol Tišnov, IČO 44041659, a všichni
přítomní doporučují Radě města Tišnova podpořit přidělení finančních prostředků
z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro schválení Zastupitelstvem města
Tišnova v celkové výši 200 000,- Kč pro projekt "Modernizace sociálního zařízení a šaten
sokolovny Tišnov - I. etapa".
Ad2) Různé:
a) Předseda komise připomenul podávání žádostí

jednotlivých klubů v rámci

dotačního programu „Podpora trenérů mládeže“ I. pol. /2017, a to v termínu od
23. 6. do 30. 6. 2017. Jednání komise k tomuto dotačnímu programu se uskuteční
dne 12. 7. 2017 v prostorách restaurace Sklep Tišnov v 18:00 hod.
b) Předseda komise zhodnotil výši podaných žádostí tišnovských sportovních klubů
v rámci dotačního programu MŠMT „Program VIII na rok 2017“ a jejich
úspěšnost. Sportovní kluby obdržely na základě podaných žádostí dotace ve výši.
Atletický klub AK Tišnov
SK Basketbal Tišnov
Tenis Tišnov
TJ Sokol Tišnov
TTC Koral Tišnov

193 000,204 400,219 000,408 000,24 000,-

AFK Tišnov*
300 000,* v době zasedání sportovní komise MŠMT nemělo zpracováno
všechny žádosti, ve 3. vlně se nachází ještě žádost AFK Tišnov
Členové komise debatovali o změně kritérií, zda nepřidat povinnost klubů a
spolků žádat o dotaci i z jiných dotačních titulů (JmK, ČUS, MŠMT, …).
Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

12. 7. 2017 v prostorách restaurace Sklep Tišnov v 18:00 hod.
Schválil: Martin Sebera

