Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 1/2019
ze dne 2. 1. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:15 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, V. Kytner, Z. Cibulková, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický,
J. Veselý
Omluveni: Nepřítomni: K. Švábenský
Hosté: A. Navrátil
Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosta člena rady města A. Navrátila, dále představil
nové členy komise R. Černocha a Ing. V. Kytnera a konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) Rozpočet města Tišnova 2019
2) Dotační tituly 2019
3) Různé
Ad 1)
Předseda komise shrnul informace týkající se rozpočtu, především oddílu 34 Tělovýchovná a
zájmová činnost, dále porovnal výši investičních finančních prostředků do sportu v roce 2018 a
navrhovaných pro rok 2019 a zhodnotil položku rozpočtu 5222 Neinvestiční transfery spolkům
(dotace) §3419 Ostatní tělovýchovná činnost.
Jednotliví členové se vyjadřovali k pravidelnému nedočerpávanému zůstatku z alokované částky
na dotační titul „Podpora trenérů mládeže“. Z částky 2.050 tis. Kč na § 3419 pol. 5222 je 1.600
tis. Kč určeno na řádné dotace v oblasti Sport a tělovýchova na činnost a provoz sportovních
klubů a na titul Podpora trenérů mládeže celkem na obě pololetí 450 tisíc Kč. Tato částka nebyla
již třetím rokem dočerpána, a to vždy ve výši přes 100 tisíc Kč. Členové komise diskutovali o
možnosti převést nedočerpávané finanční prostředky do řádných dotací oblasti sport a
tělovýchova na činnost a provoz sportovních klubů. Tajemnice komise upozornila, na
administrativní obtíže přesunu finančních prostředků v již vyhlášených dotačních titulech,
v současné době vyvěšených na úřední desce (min. lhůta 30 dnů). Host komise A. Navrátil

doporučil vyhodnotit čerpání dotací v návaznosti na letošní změnu v dotačním titulu, kdy došlo
ke snížení povinnému počtu odtrénovaných jednotek z 6 na 4 jednotky a to předpokládá zapojení
většího množství žadatelů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, i přes zvýšenou administrativu s tímto spojenou, přesunout v rámci
dotačních titulů opakovaně nevyčerpávanou částku 100 tisíc Kč z dotačního titulu Podpora
trenérů mládeže 2019 do řádných dotací 2019 – oblast Sport a tělovýchova - na činnost a
provoz sportovních klubů.
Hlasování:

7/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, a to Dotační tituly 2019. Připomněl členům komise
termíny a harmonogram realizace podávání žádostí o dotace; M. Sebera přiblížil především
novým členům komise zpřesňující tabulku kritérií pro rozdělení řádných dotací (úkol tajemnice
komise zaslat všem členům komise zpřesňující tabulku kritérií pro rozdělení řádných dotací –
oblast Sport a tělovýchova). Proběhla diskuse nad kritérii a členové mohou buď osobně
předsedovi, či na email zasílat připomínky k tabulce rozdělování dotací.

Harmonogram podávání a schvalování dotací pro rok 2019:
19. 12. 2018

schválení programů RM a následné zveřejnění

prosinec 2018/leden2019

lhůta pro zveřejnění (min. 30 dní)

21. 1. - 21. 2. 2019

termín pro podávání žádostí

do 28. 2. 2019

doplňování, opravy žádostí o dotace a příloh

1. ZM v roce 2019 (únor)

schválení vzorových smluv ZM

4. 3. - 15. 3. 2019

projednání žádostí v komisích RM

do konce března 2019

projednání žádostí RM (dle Plánu práce RM)

2. ZM v roce 2019 (duben)

projednání žádostí ZM (dle Plánu práce ZM)

Členové komise v souvislosti pomocnými kritérii zmínili také potřebu doložení jednoho
z kritérií, a to počtu mládeže do 18 let. Úkol pro tajemnici komise – ověřit u právníka města
zda v rámci ověření a doložení podmínek stanovených v Kritériích hodnocení pro žadatele dotací

může Komise sportovní požadovat po sportovních klubech žádajících o dotace informace o
členské základně – mládeži do 18 let, které by obsahovaly jméno, rok narození a bydliště – obec.
Tyto informace by byly ponechány pouze mezi žadatelem o dotaci a poskytovatelem, respektive
mezi jeho poradním orgánem, tj. komisí a bylo by s nimi nakládáno v souladu s GDPR.
Ad 3)
Různé:
a) Štěpán Pilný

- zhodnotil nové tréninkové hřiště AFK Tišnov s umělou trávou

IV. generace v areálu na Ostrovci (hrací plocha vč. výběhů 105 x 66 m, bez výběhů
97 x 60 m) financované z dotace MŠMT, JMK a města Tišnova, a dále informoval členy
komise o záměru výstavby nových kabin;
b) Sportovní komise navrhla termín pro vyhlášení Sportovce města Tišnova za rok 2018
na 8. 4. 2019 v 17:00 hod. v sále Kina Svratka, Martin Sebera připomněl možnost
každého sportovního klubu nominovat až tři sportovce, funkcionáře, nebo družstva a také
novou kategorii „mimořádný sportovní počin“, do které byli zařazeni sportovci mimo
SK. Tajemnice obešle všechny sportovní kluby s informacemi.
c) Členové zhodnotili využití kluziště.

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn

Schválil: Zdeněk Kunický

