Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 2/2019
ze dne 13. 3. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:50 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, V. Kytner, Z. Cibulková, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický,
J. Veselý, T. Havlát, K. Švábenský
Omluveni: Nepřítomni: Hosté:
Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a zároveň představil nového člena komise T. Havláta a
konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) Žádost o mimořádnou dotaci SSK
2) Žádosti o dotace v oblasti sport a tělovýchova 2019
Ad 1)
Předseda komise shrnul informace týkající se žádosti o mimořádnou dotaci SSK a požádal K.
Švábenského, předsedu spolku, aby blíže představil projekt „Vestavba šaten ve sportovní hale
SSK Tišnov“. Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s., se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov,
IČO 18565409 (dále jen SSK), žádá o mimořádnou dotaci ve výši 250 000,- Kč na vybudování
šaten v prostorách nářaďovny sportovní haly, a to nejen z důvodu finančního zatížení SSK při
placení nájmů, ale i organizačního zlepšení a zvýšení komfortu sportovců při využívání
sportovní haly.
Dále vysvětlil, že SSK zařadilo žádost do mimořádných dotací s ohledem na skutečnost, že
požadovaná výše finančních prostředků je podmíněna přidělením finančních prostředků z JMK.
SSK se snaží dostát kritériu hodnocení žádosti o dotace, a to tak, že chce zaručit vícezdrojové
financování projektu (1/3 nákladů SSK, 1/3, dotace JMK, 1/3 dotace město Tišnov). V případě,
že by JMK nepřidělil finanční prostředky spolku v rámci podané žádosti (informace květen
2019), nebude SSK finanční prostředky na vybudování šaten ve sportovní hale po městě Tišnov

požadovat. K. Švábenský a R. Černoch, také objasnili důvod zařazení žádosti o mimořádnou
dotaci v termínu určeném pro řádné dotace; částka 250 tisíc, dle zákona o obcích určuje, že o této
musí rozhodnout ZM na základě doporučení RM. Ponechání rozhodnutí až na červnové jednání
ZM by ohrozilo organizační zajištění a přípravu celého projektu, jehož cílem je vybudování
šaten v době letních prázdnin.
Jednotliví členové komise se vyjadřovali k projektu a k žádosti o mimořádnou dotaci, k potřebě
šaten, k možnosti využití šaten TJ Sokol, dále k placení nájmů za tyto prostory, k placení dozorů
apod. Někteří z členů komise vyjádřili potřebu podrobnějšího rozpočtu projektu, což bylo do
žádosti doplněno ještě během komise (R. Černoch podrobný rozpočet ukázal v elektronické
podobě a zaslal tajemnici k tisku a doplnění do vlastní žádosti).
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, doporučit Zastupitelstvu města Tišnova žádost o mimořádnou dotaci
Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s., se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, IČO
18565409, na projekt „Vestavba šaten ve sportovní hale SSK Tišnov“ v celkové výši
250.000,- tisíc Kč s podmínkou, že Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné dotace
mezi městem Tišnovem, poskytovatelem dotace, a Sdružením sportovních klubů Tišnov,
z.s., žadatelem o dotaci, bude uzavřena pouze v případě, že zmíněný žadatel předloží
rozhodnutí JMK o přidělení dotace na výše uvedený projekt.
Hlasování:

10/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, a to žádosti o dotace v oblasti sport a tělovýchova
2019. Připomněl členům komise termíny a harmonogram realizace podávání žádostí o dotace.
Dále se rozpoutala diskuse nad jednotlivými sportovními kluby. M. Sebera vysvětlil přítomným
členům postup při posuzování žádostí o dotace v oblasti sport a tělovýchova na základě
stanovených pomocných kritérií a jejich provázání na procentuální rozdělení přidělené částky
v rámci dotačního titulu. Tajemnice komise zdůraznila všem členům, kteří nesouhlasili se
způsobem posuzování jednotlivých žádostí, že pomocná kritéria pro hodnocení žádostí o dotace,
která si komise stanovila, a jenž byla schválena při vyhlášení dotačním programu pro rok 2019
nelze měnit v současné době měnit. Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým sportovním

klubům s ohledem na výkonnost, počet mládeže do 18 let, počet družstev, dále k nákladům na
provoz a činnost sportovních klubů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, navýšení objemu finančních prostředků pro dotační titul řádných dotací –
oblast sport a tělovýchova na rok 2020 na celkovou částku 2.000.000,- Kč, a to s ohledem na
nárůst velikosti a kapacity sportovních areálů jednotlivých klubů v Tišnově. Dále
s ohledem na zvýšení nákladů na provoz vyplývající se zvýšení kapacity a nárůstu cen
energií a také související s nárůstem počtu podpořených dětí a mládeže. Sportovní komise
bude dále pracovat na podrobném zdůvodnění pro navýšení částky do oblasti sportu.
Dále Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova, podporovat při rozhodování o přidělování finančních prostředků
v rámci dotačních titulů, především ty žadatele, kteří prokáží vícezdrojové financování
projektů (např. JMK, MŠMT aj.).
Hlasování:

10/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

V další diskusi jednotliví členové hodnotili stanovená pomocná kritéria a jejich provázání na
procentuální rozdělení přidělené částky pro jednotlivé žadatele v rámci dotačního titulu, způsob a
formu interního bodování výkonnosti, počtu mládeže jednotlivých sportovních klubů, rozdělení
žádostí na žádosti na činnost a na provoz, nákladech jednotlivých sportovních klubů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova, použije pomocná kritéria schválená ve vyhlášeném dotačním programu pro rok
2019 i s interními subkritérii a způsobem bodování a provázáním na procentuální
rozdělení přidělené částky pro jednotlivé žadatele pro hodnocení žádostí o řádné dotace
v oblasti sport a tělovýchova 2019 a pro doporučení přidělení výše finančních prostředků.
Hlasování:

8/1/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Š. Pilný navrhl, aby komise při svých dalších jednáních provedla revizi pomocných kritérií a
přehodnotila některá interní subkritéria a připravila je ke schválení pro vyhlášení dotačního
programu pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova, navrhuje provést revizi pomocných kritérií a přehodnotit některá interní
subkritéria a připravit je ke schválení pro vyhlášení dotačního programu pro rok 2020.
Hlasování:

10/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Další diskuse členů se rozpoutala kolem rozdělení přidělené částky pro řádné dotace – oblast
sport a tělovýchova na činnost a na provoz. Někteří členové komise se vyjadřovali v tom smyslu,
že by se měl přehodnotit poměr rozdělení částky na provoz a na činnost.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova, navrhuje ponechat finanční částku přidělenou pro řádné dotace – oblast sport a
tělovýchova v poměru 900 tis. na činnost a 700 tis. na provoz sportovních klubů.

Hlasování:

7/2/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Členové komise dále přistoupili k návrhům konkrétních finančních částek v rámci dotací pro
jednotlivé sportovní kluby. Před hlasováním odešel K. Švábenský. Hlasovalo pouze 9 členů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, schválit nebo doporučit Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení finanční
částky v rámci řádných dotací pro oblast sport a tělovýchova pro rok 2019 pro jednotlivé
žadatele dle přiložené tabulky (viz níže).
Hlasování:

7/2/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Žadatel

Celková výše
projektu

Požadováno

Účel

Návrh komise

Amatérský fotbalový klub
Tišnov, z.s.

429 000

300 000

Podpora sportovní činnosti AFK Tišnov 2019

294 000

Atletický klub AK Tišnov,
z.s.

212 000

140 000

Podpora činnosti Atletického klubu Tišnov v
roce 2019

113 000

Bowlingový klub Xbowling
Tišnov, z.s.

50 000

30 000

Startovné pro ligu a MČR v roce 2019

6 000

Klub českých turistů Tišnov

25 000

10 000

Tišnovská padesátka

6 000

Kynologický klub Tišnov

35 369

21 220

Základní činnost, provoz a údržba; dokončení
vybudování venkovního osvětlení cvičební
plochy

16 000

Sdružení sportovních klubů
Tišnov, z.s.

630 000

420 000

Provoz sportovní haly SSK Tišnov

330 000

Sportovní klub Basketbal
Tišnov, z.s.

600 000

280 000

Podpora a rozvoj basketbalové mládeže

169 000

Sportovní klub Tenis
Tišnov, z.s.

690 000

415 000

Celoroční příprava mládeže na soutěže družstev
a jednotlivců 2019

339 000

40 750

28 525

Pronájem tělocvičny a bezpečná výbava (výuka
korejského bojového umění taekwondo)

6 000

Table Tennis Club Koral
Tišnov, z.s.

200 000

120 000

Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.

82 000

Tělocvičná jednota Sokol
Tišnov

498 950

349 265

Sport v TJ Sokol Tišnov v r. 2019

221 000

Volejbalový klub Tišnov,
z.s.

100 000

70 000

Činnost VK Tišnov 2019

3 511 069

2 184 010

Škola TAEKWONDO-DO
I.T.F. GE-BAEK HOSIN
SOOL, z.s.

Celkem

----------------

18 000
1 6000 000

Ad 3)
Různé:
a) tajemnice komise – seznámení a podpis členů „Poučení o zásadách a povinnostech v
oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním dle
GDPR“;
b) rozeslání tabulky doporučených částek pro schválení RM Tišnova jednotlivým členům
komise.

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn

Schválil: Zdeněk Kunický

