Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 4/2018
ze dne 9. 7. 2018
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:00 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: M. Sebera, L. Mácová, K. Pohanka, Z. Cibulková, P. Jůza, , Š. Pilný, Z. Kunický, Z.
Kunický, V. Dvořáčková, K. Švábenský
Omluveni: V. Patzelová
Nepřítomni: MUDr. Krupková
Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že je komise usnášeníschopna, dále
představil program jednání:
1) Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – žádost o mimořádnou dotaci na projekt
„Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten sokolovny Tišnov 2. a 3. etapa“
2) Dotační program – „Podpora trenérů mládeže za I. pol. 2018“
3) Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s. - žádost o mimořádnou dotaci na projekt
„Celostátní ligové soutěže mládeže“

Ad 1)
Předseda komise seznámil přítomné členy s projektem Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov, který
nese název „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten sokolovny Tišnov 2. a 3. etapa“ a
vysvětlil návaznost na dotace z JMK. Přítomní členové se postupně vyjadřovali k předložené
mimořádné žádosti.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit žádost o mimořádnou dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov, IČO
44041659, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, na projekt „Rekonstrukce sociálního
zařízení a šaten sokolovny Tišnov 2. a 3. etapa“, a to ve výši 412 692,- Kč.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání. Členové komise se vyjadřovali k předloženým
žádostem sportovních klubů v rámci dotačního programu „Podpora trenérů mládeže pro rok
2018“ a někteří členové se pochvalně vyslovili na adresu všech klubů, jenž oceňují práci trenérů,
a také se někteří z přítomných pochvalně vyslovili na adresu vedoucích sportovních klubů, kteří,
i přesto, že trénují mládež, o finanční prostředky pro sebe nežádají.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit žádosti sportovních klubů podaných za I. pololetí v rámci dotačního
programu „Podpora trenérů mládeže pro rok 2018“ dle přiložené tabulky.

Název klubu

Poskytnutá
částka v Kč
1. 1. –
30. 6. 2017

Požadovaná
částka v Kč
1. 1. - 30. 6. 2018

Počet
dotovaných
trenérů

Návrh Komise
sportovní v Kč
ze dne 9. 7. 2018

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

48 800

49 900

9

49 900

Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.

27 100

26 000

4

26 000

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

25 100

21 900

6

21 900

Sportovní klub basketbal Tišnov, z.s.

42 400

43 700

7

43 700

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

26 700

20 400

5

20 400

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

36 100

48 000

9

48 000

Celková částka za období:

206 200

209 900

40

209 900

Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předseda komise seznámil přítomné členy s podanou žádostí 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 OKSVV MěÚ doručena v dopoledních hodinách dne konání
Komise sportovní. Jednotliví členové komise se vyjadřovali k podané žádosti a poukázali na
nedostatečný časový prostor na seznámení se a prostudování žádosti, dále upozornili na
skutečnost, že v žádosti chybí rozepsaný a podložený rozpočet projektu a podrobný popis
projektu; dále upozornili 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.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, odkládá žádost o mimořádnou dotaci Sportovního
klubu Basketbal Tišnov, z.s., IČO 48480215, se sídlem Drbalova 274, a to na projekt „Ligové
soutěže“ ve výši 45 000,- Kč, na další jednání komise a žádá výše uvedený sportovní klub o
doplnění žádosti o následující, z pohledu administrace projektu, důležité náležitosti:
- podrobný a podložený rozpočet projektu,
- podrobný popis projektu.
Hlasování:

9/0/0

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

bude upřesněn
Schválil: Martin Sebera

