Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2018
ze dne 13. 6. 2018
Začátek: 18:00 h
Konec: 19:30 h
Místo: Restaurace Sklep
Přítomni: M. Sebera, L. Mácová, K. Pohanka, Z. Cibulková, P. Jůza, V. Patzelová, Š. Pilný,
M. Krupková, Z. Kunický
Omluveni: Z. Kunický, V. Dvořáčková, K. Švábenský
Nepřítomni: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že je komise usnášeníschopna, dále
představil program jednání:
1)
2)
3)
4)

Dotační možnosti spolků v oblasti sportu
Info - GDPR
Info - strategický plán města Tišnova na období 2021 - 2026 z pohledu sportu
Různé

Ad 1)
Předseda komise připomněl dotační možnosti jednotlivých sportovních klubů, a to především:
 neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky „Můj klub“, který v roce 2018
vyhlásilo MŠMT, jenž není ještě zcela kompletně přidělen pro všechny tišnovské
sportovní spolky;
 Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické
sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a
mládeží, na území Jihomoravského kraje – finanční prostředky jsou přiděleny, ale
sportovní kluby je dosud neobdržely;
 Dotace z rozpočtu města Tišnova – program “Podpora trenérů mládeže”.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova vyslovit pochvalu všem klubům, kteří se snaží o vícezdrojové financování

provozu a činnosti, a to z MŠMT, JMK a jiných zdrojů, a nečerpají finanční prostředky pouze
z rozpočtu města Tišnova.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise informoval členy o GPR s ohledem na sportovní kluby a jednotlivý členové se
k této problematice postupně vyjadřovali a předávali si svoje zajímavé zkušenosti.

Ad 3)
Předseda komise seznámil přítomné členy s tvorbou strategického plánu města Tišnova na
období 2021 – 2026, a to z pohledu sportu. Strategický plán je základním nástrojem
dlouhodobé koordinace rozvojových aktivit ve městě. Zpracování dokumentu je z tohoto
pohledu pouze přípravnou fází, která by měla iniciovat koncepční a na dlouhodobé cíle
zaměřenou sociální, ekonomickou a environmentální politiku města.

Ad 4)
Různé:
 Sokolský slet 2018 – pozvánka místopředsedkyně Mgr. Lucie Mácové a poděkování
městu Tišnovu za podporu účasti cvičenců částkou 100 tisíc. Kč;
 30. 6. 2018 – 1. 7. 2018 – Světový pohár v travním lyžování – Předklášteří – další
pozvánky paní místopředsedkyně;
 info – situace v AFK Tišnov – informace podal Štěpán Pilný – podrobně
https://www.youtube.com/watch?v=PxcZz-mUfUs&feature=youtu.be
 16. 6. 2018 - Atletický čtyřboj Tišnov - pozvánka Sebera.

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn
Schválil: Martin Sebera

