Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 2/2018
ze dne 2. 5. 2018
Začátek: 16:00 h
Konec: 17:00 h
Místo: Městský úřad Tišnov, ulice Ráboňova 117
Přítomni: M. Sebera,

L. Mácová,

K. Pohanka, Z. Cibulková, P. Jůza, V. Dvořáčková,

V. Patzelová
Omluveni: Z. Kunický, Š. Pilný, M. Krupková
Nepřítomni: K. Švábenský
Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že je komise usnášeníschopna, dále
představil program jednání:
Program:
1) Mimořádná žádosti o dotaci 1. FC Tišnov
2) Mimořádná žádosti o dotaci Sdružení škola a rodina při ZŠ Smíškova
3) Různé
- Sportovec za 2017
- otevření hřiště na ulici Smíškova

Ad 1)
Předseda připomněl důvody podání žádosti futsalového klubu v oblasti mimořádných dotací.
Jedná se především o změnu ve vedení sportovního klubu a jeho znovuobnovení činnosti.
Členové komise se postupně vyjadřovali k podané žádosti a výši požadovaných finančních
prostředků. Členové komise se vyjádřili kladně ve smyslu podpory podané žádosti a zdůraznili,
že doposud všechny žádosti o dotace bez problému klub vyúčtoval. V loňském roce se klub
přidělených finančních prostředků z řádných dotací z důvodu omezení své činnosti vzdal.
Komise zdůraznila, že takto přidělené prostředky na činnost sportovního klubu podporují
výjimečně a v příštím roce je nutné, aby klub, podobně jako ostatní sportovní kluby, žádal
v řádných dotacích.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit v rámci mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, přidělení

finanční částky ve výši 5 000,- Kč pro 1 FC Tišnov, se sídlem Tišnov, Květnická 1636, IČO
22818090.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise informoval členy o žádosti o mimořádnou dotaci, jež podalo Sdružení škola a
rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova, se sídlem Tišnov, Smíškova 840, IČO 75094533 na projekt
„Sportovní liga v basketbale – O pohár ministra školství“, na které svojí účastí reprezentovali
velmi úspěšně nejen základní školu Smíškova, ale i město Tišnov. Celková požadovaná výše
finančních prostředků je 8 000,- Kč, což činí 67,8 % z celkových předpokládaných nákladů.
Doplňující informace o probojování se a umístění se na 2. místě školního týmu, a to v
republikovém finále soutěže v basketbale, které se konalo v Děčíně ve dnech 25. 4. – 26. 4.
2018, poskytla Mgr. Věra Dvořáčková
l
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit přidělení finanční částky v rámci mimořádné dotace pro Sdružení
škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova, se sídlem Tišnov, Smíškova 840, IČO 75094533 na
projekt „Sportovní liga v basketbale – O pohár ministra školství“, a to ve výši 8 000,- Kč.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Různé:
- Sportovec za 2017 - předseda komise poděkoval realizačnímu týmu z OKSVV (Dvořák,
Šmídková, Švecová) a Tišnovské televizi za přípravu a zpracování akce Sportovec roku za 2017;
- otevření hřiště na ulici Smíškova – proběhla diskuse k systému využívání otevřeného hřiště –
sportoviště na ulici Smíškova. Členové navrhují prozatím ponechat volně k využívání.
Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn
Schválil: Martin Sebera

