Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 5/2018
ze dne 5. 9. 2018
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:10 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: M. Sebera, L. Mácová, V. Patzelová, Z. Cibulková, P. Jůza, , Š. Pilný, Z. Kunický,
V. Dvořáčková, K. Švábenský
Omluveni: K. Pohanka, MUDr. Krupková
Nepřítomni: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že je komise usnášeníschopna, dále
představil program jednání:
Program jednání:
1) Žádost o mimořádnou dotaci sportovního klubu Amatérský fotbalový klub Tišnov,
z.s.
2) Žádost o mimořádnou dotaci Házená, z.s.
3) Návrhy požadavků Komise sportovní na rozpočet města 2019
4) Různé
Ad 1)
Předseda komise seznámil přítomné členy s projektem Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.,
který nese název „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“ a vysvětlil návaznost
na alokaci požadované částky v rozpočtu města v roce 2017. Podrobné informace podal Štěpán
Pilný, který objasnil hlavní cíl projektu, a to vznik nového travnatého fotbalového hřiště na místě
stávajícího pozemku města Tišnova nabytého od Českých drah včetně nového sociálního zázemí.
Na místě, kde je dnešní travnaté hřiště, projekt předpokládá vznik menšího tréninkového hřiště.
Dále dojde k uvolnění pozemků pro dva tenisové dvorce a cyklostezku, která napojí centrum
města na již existující trasu podél řeky Svratky.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválení žádosti o mimořádnou
dotaci Amatérského fotbalového klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185, se sídlem Drbalova 274,

666 01 Tišnov, na projekt „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“,
obsahující vznik nového travnatého fotbalového hřiště na místě stávajícího pozemku města
nabytého od Českých drah včetně nového sociálního zázemí. Na místě, kde je dnešní
travnaté hřiště, projekt předpokládá vznik menšího tréninkového hřiště. Dále dojde k
uvolnění pozemků pro dva tenisové dvorce a cyklostezku, která napojí centrum města na
již existující trasu podél řeky Svratky, a to v celkové výši 5 000 000,- Kč.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, a to žádost mimořádnou dotaci sportovního klubu
Házená Tišnov, z.s., IČO 48481441, se sídlem Riegrova 274, 666 01 Tišnov, na projekt
„Handball Camp Tišnov 2018“. Požadovaná částka 20 000,- Kč. Jednotliví členové se postupně
vyjadřovali k podané žádosti a vyjadřovali svoje názory. Kladně byla hodnocena snaha o
obnovení sportovního klubu, ale byly vysloveny pochybnosti o tom, zda byly podpořeny
tišnovské děti a bylo upozorněno na možnost porušení čl. 3 Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Tišnova.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit žádost o mimořádnou dotaci sportovního klubu Házená Tišnov, z.s.,
IČO 48481441, se sídlem Riegrova 274, 666 01 Tišnov, na projekt „Handball Camp Tišnov
2018“ v celkové částce 20 000,- Kč.
Hlasování:

1/6/2

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení nebylo přijato.

Ad 3)
Předseda komise vyzval přítomné členy, aby vznesly svoje podněty či návrhy do připravovaného
rozpočtu 2019. Během diskuse se rozvinula debata o potřebě údržby tišnovských sportovišť a o
jejím zajištění jak po stránce technické, tak po stránce finanční.

Návrh na usnesení:

Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova projednat s řediteli tišnovských škol a školských organizací způsob správy,
údržby a úklidu sportovních hřišť, které jsou v blízkosti škol a školských zařízení, a které
tyto používají (ZŠ Tišnov Smíškova, ZŠ Tišnov nám. 28. října, Inspiro – svč Tišnov,
Gymnázium Tišnov).
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Před projednáváním bodu různého z pracovních důvodů odešel Štěpán Pilný a Mgr. Švábenský.
Ad 4)
- členka komise Mgr. Dvořáčková otevřela problematiku využívání kluziště s pohledu škol a
školních družin a doporučuje ve spolupráci s OSMKS vyčlenit jeden odpolední blok právě pro
družiny v čase od 13:30 – 15:00 hod.;
- předseda komise otevřel další bod různého, a to odložený bod z minulého jednání, konkrétně
podanou žádost o mimořádnou dotaci Sportovního klubu Basketbal Tišnov, z.s., IČO
48480215, se sídlem Drbalova 274, a to na projekt „Ligové soutěže“. Tato žádost byla na
minulém jednání komise odložena z důvodu chybějícího rozepsaného a podloženého rozpočtu
projektu a podrobného popisu projektu; dále bylo upozorněno na skutečnost, že při
vyúčtování projektu je nutné doložit celkové náklady uvedené v žádosti v celkové výši a doklady
prokazující čerpání mimořádné dotace nemohou být použity ve stejné finanční výši pro
vyúčtování jiné poskytnuté dotace.
Administrátorky dotací následně po minulé komise s paní Knoflíčkovou problematiku doplnění
požadovaných náležitostí do žádosti projednaly, a to konkrétně dne 26. 7. 2018, kde paní Ing.
Knoflíčkové bylo opakovaně vysvětleno, že účetní doklady, které byly použity k vyúčtování
v roce 2017, nemohou být použity znovu k vyúčtování k jinému projektu – k jiné žádosti. Pokud
však budou použity jako podklad k nové žádosti a jenom z nich bude klub vycházet pro
předpokládané náklady, tak je to v pořádku – stačí tedy předpokládané náklady dát do nějaké
formy – tabulky – rozepsat – doložit k žádosti. Emailová odpověď Ing. Knoflíčkové 27. 7.
neobsahovala žádný podrobný rozpis předpokládaných nákladů, ale příklady z minulého období
a ujištění, že se nejedná o nový projekt, ale o dofinancování řádné dotace, a že: „Účetní doklady
jsou dodány k řádné dotaci a proběhla kontrola města k vyúčtování dotace města, kde byly
zkontrolovány i cestovní náklady“(myšlen rok 2017).
Po konzultaci s paní Ing. D. Novákovou administrátorkou dotací bylo písemně paní Knoflíčkové
sděleno:
Cestovní náklady vztahující se k vyúčtování řádné dotace 2017 jsou zahrnuty v tabulce
vyúčtování (součást vyúčtovacího spisu), celkem po sečtení činí pouze 69 421,- Kč. S ohledem
na velké množství dokladů nejsou všechny kopie součástí vyúčtování, ale byly, zkontrolovány
Ing. D. Novákovou a také kontrolním výborem na místě samém ve sportovním klubu (to, že klub
nemusel všechny doklady kopírovat, to byl vstřícný krok poskytovatele dotací, aby klub nebyl

příliš administrativně zatěžován). Součástí spisu vyúčtování řádné dotace 2017, který je uložen u
administrátorek dotací, je 5 kopií faktur za dopravu autobusem, v celkové výši 56 893,71 Kč.
Dále bylo upozorněno na skutečnost, že administrátorky dotací nemají časový prostor na to, aby
hledaly ve starých vyúčtováních náklady sportovního klubu na dopravu a dělaly sportovnímu
klubu k nové žádosti podklady a přehledy prokazující předpokládanou výši nákladů na přepravu
uvedené v žádosti o mimořádnou dotaci ve výši 380 000,- , nehledě na skutečnost, že ve
vyúčtování loňských řádných dotací byly zkontrolovány náklady na dopravu ve výši pouze
69 421,- Kč a součástí zúčtovacího spisu jsou kopie dokladů pouze na částku 56 893,71 Kč, tudíž
náklady, na které se paní inženýrka odvolává jsou mnohonásobně menší než uvádí v žádosti.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova nadále trvá na doplnění mimořádné žádosti
Sportovního klubu Basketbal Tišnov, z.s., IČO 48480215, se sídlem Drbalova 274, a to na
projekt „Ligové soutěže“ ve výši 45 000,- Kč, o následující, z pohledu administrace projektu,
důležité náležitosti, a to podrobný a podložený rozpočet projektu, dále o podrobný popis
projektu.
Hlasování:

7 /0/0

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

bude upřesněn

Schválil: Martin Sebera

