Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 5/2017
ze dne 6. 9. 2017

Začátek: 17:15 h
Konec: 19:30 h
Místo: restaurace Sklep
Přítomni: M. Sebera, Z. Kunický, L. Mácová, Š. Pilný, K. Pohanka, V. Knoflíčková, P. Jůza,
V. Dvořáčková
Omluveni: V. Patzelová, M. Krupková, K. Švábenský
Nepřítomni: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že je komise usnášeníschopna, dále
představil program jednání:
1) Požadavky do rozpočtu na rok 2018
2) Požadavky na úpravu dotačních titulů 2018
3) Různé

Ad 1) Členové komise diskutovali a vyjadřovali se k možnosti čerpání finančních prostředků
z dotačních titulů v oblasti sport a tělovýchova, dále o požadavcích jednotlivých sportovních
klubů a o celkovém převisu finanční částky podávaných dotací.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit navýšení finanční částky určené pro dotace v oblasti sport a
tělovýchova ze současných 1,5 mil. Kč na 1,8 mil. Kč, a to z důvodu zvyšujícího se počtu
dětí, mládeže a počtu oddílů ve sportovních klubech, a dále podpoření provozu a činnosti
těchto klubů.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Tajemnice komise připomněla přítomným členům stručně obsah formálních a pomocných
kritérií pro hodnocení žádostí. Členové komise diskutovali o podpoře vícezdrojového
financování jednotlivých projektů sportovních klubů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova doplnit do pomocných kritérií pro hodnocení žádostí pro oblast sport a
tělovýchova bod – přihlédnutí k vícezdrojovému financování (prioritně podání žádostí do
vypsaných dotačních titulů z MŠMT a JMK)
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Různé:
a) Informace o AFK Tišnov
-

na pozici předsedy skončil pan Merta, který řídí pouze kategorii A,

-

v současné době je klub bez předsedy – zastupuje místopředseda Martin Pilný (nutnost svolat
valnou hromadu),

-

informace o projektu výstavby náhradního hřiště – tréninkového fotbalového hřiště, které by
bylo přístupné i veřejnosti a dalším sportovním klubům (AFK podalo žádost do nově
vypsaného dotačního titulu MŠMT – celková alokace 16 mil. Kč z MŠMT, 5 mil. Kč
z vlastních zdrojů, spoluúčast 5 mil. města na projektu „Modernizace sportovního areálu
Ostrovec v Tišnově“),

-

následovala diskuze členů k danému tématu.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova vyčlenit v rozpočtu města na rok 2018 částku 5 mil. Kč na spoluúčast města
na projektu „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově.“
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

b) Informace a připomínky Ing. Knoflíčková:
-

umístění oddílů basketbalového klubu v lize a z toho plynoucí předpoklad podání žádosti
o mimořádnou dotaci klubu,

-

předpoklad podání žádosti o mimořádnou dotaci na dovybavení sportovní haly o dva
malé a dva velké koše pro basketbalisty,

-

dotaz na dobu zprovoznění hřiště u ZŠ Smíškova,

-

připomínka k úklidu hřišť u ZŠ Tišnov, nám. 28. října.

Následovala diskuze členů komise k jednotlivým připomínkám.
c) V. Dvořáčková navrhla předsedovi komise, aby prostřednictvím médií informoval veřejnost
o snaze a úspěších sportovních klubů získávat finanční prostředky nejen od města Tišnova,
ale také z jiných zdrojů – např. dotační tituly MŠMT, JMK a sportovní svazy.
d) Poděkování Štěpána Pilného městu Tišnovu za dovybavení sportovního kříště na sídlišti Pod
Klucaninou (pingpongový stůl a koš na streetball).
Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

bude upřesněno
Schválil: Martin Sebera

