Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2019
ze dne 15. 5. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:50 h
Místo: Sportovní areál Tenis Tišnov na Ostrovci
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, V. Kytner, Z. Cibulková, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický,
J. Veselý, K. Švábenský
Omluveni: T. Havlát, Veselý
Nepřítomni: Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a zároveň konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) Zhodnocení sezóny 2018/2019 na tišnovském kluzišti
2) Podněty pro sezónu na koupališti (MULTISPORT, ACTIVE PAS, vyžití pro
teenagery aj.)
3) Jarní kontrola sportovišť + fotodokumentace
4) Zhodnocení Sportovce roku a návrhy na zlepšení
5) Řádné dotace do sportu - návrhy na změnu pravidel rozdělování
6) Návrhy na vylepšení stávající sportovní infrastruktury (rekonstrukce) a na
výstavbu nové sportovní infrastruktury
7) Žádost o mimořádnou dotaci SK Tenis Tišnov
8) Různé
Ad 1)
Předseda komise shrnul informace týkající se sezóny na kluzišti na ulici Smíškova. Podle
statistik navštívilo za letošní sezónu listopad 2018 - březen 2019 cca 8 tisíc návštěvníků. K vyšší
návštěvnosti přispívá i přívětivé vstupné, a to ve výši 30,- Kč pro děti do 15 let a 50,- Kč pro
dospělého. Celkový výnos cca 320 tis. však v žádném případě nemůže pokrýt náklady spojené
s provozem kluziště. V letošní sezóně se negativně na bruslení projevila zhoršená kvalita ledu,
protože s ohledem na hluk se v letošní bruslící sezóně nerolbuje led ve večerních hodinách.
Předseda komise informoval přítomné členy o omezení počtu bloků bruslení s hokejkami
s ohledem na stížnosti některých majitelů okolních nemovitostí na hluk, dále o postupu OSMKS
při odhlučňování oplocení kluziště ze stejného důvodu a o nově zadané hlukové studii na areál
kluziště.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, vzala na vědomí
informace týkající se zhodnocení sezóny 2018/2019 na vědomí
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, a to Podněty pro sezónu na koupališti. Informoval
přítomné členy o vybudování lávky přes potok Závistka, dále instalaci nových posilovacích
prvků, obnovení sportovního inventáře, sítě a slunečníků a o možnosti využití Multisport karty.
Předseda vyzval přítomné členy ke zvážení doporučit Radě města Tišnova zakoupení
zpoplatněného herního prvku „stolního vzdušného hokeje“ (využití pro teenagery) do areálů
koupaliště a doplnění sportovního inventáře o rakety a síť na „plážový tenis“. V rámci diskuse
Ing. Kytner navrhl ke zvážení možnost celoročního využití nově instalovaných posilovacích
prvků v areálu na koupališti a odkázal na celoroční využití workoutového hřiště v lokalitě u
nového hřbitova. Poukázal na nepoměr nákladů a sezónního tříměsíčního využití.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova zakoupení zpoplatněného herního prvku „stolního vzdušného hokeje“ (air
hockey) a raket se sítí na „plážový tenis“ (beach tennis) do areálů koupaliště pro sezónu
2019.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Z. Kunický, spolu se členem komise M. Seberou, informovali přítomné členy o jarní kontrole
sportovišť ve městě Tišnově, která proběhla za přítomnosti Ing. Drhlíka a nově nastupující
vedoucí OSMKS Bc. Y. Sukeníkové. Informace byly doplněny fotodokumentací, jež byla při
kontrole pořízena. Jarní kontrola sportovišť probíhá každoročně. Následuje údržba, kdy dochází
k odstraňování zjištěných závad a k drobným opravám.
Byly zkontrolovány následující sportoviště:
a) Trnec;

b) koupaliště;
c) lukostřelnice;
d) hřiště na sídlišti pod Klucaninou na ul. Jamborova – sportovci si na vlastní náklady a
svépomocí opravila domek na sportovní náčiní;
e) sportoviště Smíškova;
f) hřiště Riegrova;
g) workoutové hřiště v lokalitě u nového hřbitova + pumtracková dráha + dráha pro hasiče;
h) sportoviště Květnice – plánuje se výměna sítí u hřiště a oprava sloupků;
i) sportoviště u ZŠ Tišnov nám. 28. října – v letošním roce výměna oplocení u velkého
oválu;
j) dopravní hřiště.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, vzala na vědomí
informace týkající se kontroly sportovišť v roce 2019.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Předseda komise otevřel diskuzi na téma Sportovec města Tišnova, pochvalně se vyjádřil o celé
akci, dále doporučil zástupcům klubům, aby podpořili oceňování sportovních týmů spolu
s tajemnicí komise navrhli, aby město zvážilo uvolnění finančních prostředků na atraktivní
doprovodný program, který byl doposud zajišťován pouze místními tišnovskými subjekty.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, vzala na vědomí
informace týkající akce Sportovec města.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 5)
Komise přistoupila k dalšímu bodu programu, a to k návrhu na změnu kritérií a pravidel pro
rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé kluby v rámci řádných dotací oblasti sportu.
Členové komise diskutovali o možnosti rozdělení žádostí sportovních klubů do kategorií masové

sporty a výkonnostní kluby, dále o rozlišení nákladů na skupiny energie + nájem a ostatní provoz
aj.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, vyzvala přítomné
členy do příštího jednání předložit návrhy na změnu pravidel rozdělování finančních
prostředků v řádných dotacích oblasti sportu.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

V souvislosti s dotacemi se otevřela dlouhá diskuze na téma výše přidělovaných finančních
prostředků do oblasti sportu. Jednotliví členové diskutovali o potřebě navýšit finanční částku jak
z důvodů narůstajících nákladů (celkem z výsledovek zjištěné náklady sportovních klubů za rok
2018 činily 12.350.000,-), tak i z důvodů rozšiřující se členských základen sportovních klubů,
především dětí a mládeže do 18 let; dále z důvodu stárnutí sportovních areálů, nutnosti údržby.
Předseda komise upozornil, že od roku 2008, kdy činila výše přidělovaných finančních
prostředků do oblasti sport 1,5 mil. pro vykazovaných 433 sportovců se za deset let, tj. do roku
2018 zvýšil obnos pouze o cca 6 %. V roce 2018 bylo celkem přidělováno 1,6 mil. pro 918
vykazovaných sportovců ve sportovních klubech.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova navýšit ve vyhlášeném dotačním programu pro rok 2020 pro oblast sport
přidělovanou finanční částku na 2 milióny Kč.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 6)
Předseda komise zdůraznil, že návrhy na vylepšení stávající sportovní infrastruktury
(rekonstrukce) byly již zmíněny částečně v předchozích bodech. V. Kytner doplnil další
možnosti celoročního zpřístupnění posilovacích prvků v areálu koupaliště. Dále navrhnul
obohatit běžeckou dráhu u ZŠ Tišnov nám. 28. října o atraktivní prvky (vybočení, stoupání,
klopená zatáčka … aj.), které nabízí terén nad hřištěm. Členové komise diskutovali potřebnost a
možnost skate parku v Tišnově, zbudování lezecké stěny v hale SSK a možnosti rozšíření
workoutu.

Informace k výstavbě nové sportovní infrastruktury:
-

TJ Sokol – žádost na JMK – projektová příprava celkové rekonstrukce sokolovny;

-

sportovní klub Tenis Tišnov – záměr nástavby na budovu zázemí tenisu – spolupráce
s MAP;

-

SSK – projekt vybudování šaten v prostorách bývalé nářaďovny u sportovní haly –
výstavba podmíněna dotací z JMK (rozhodnutí 27. 5. 2019).

Ad 7)
Předseda komise představil přítomným členům žádost o mimořádnou dotaci Sportovního klubu
Tenis Tišnov, z.s., IČO 46917896, na projekt „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové
kurty“. Celková výše projektu činí přes 2,2 mil. Kč. Sportovní klub žádá o mimořádnou dotaci
ve výši 1 mil. Kč. Projekt je dlouhodobě plánovaná akce, která zapadá do celkové revitalizace
sportovního areálu v Tišnově na Ostrovci. Před hlasováním oznámil Z, Kunický a Š. Pilný střet
zájmů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova doporučit ke schválení v Zastupitelstvu města Tišnova žádost o
mimořádnou dotaci Sportovního klubu Tenis Tišnov, z.s., IČO 46917896, na projekt
„Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“, a to v celkové výši 1 mil. Kč.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Různé:
a) Mgr. M. Sebera informoval přítomné členy o chystaném „participativním rozpočtu“, kde
budou moci občané města Tišnova navrhovat účel použití určité částky rozpočtu;
b) R. Černoch pozval přítomné členy na „Akademii sportovních klubů“, která se uskuteční
19. 6. 209 ve sportovní hale SSK;
c) Š. Pilný pozval všechny přítomné na 24. 5. 2019 na představení sportovního klubu AFK
„Děti pojďte se hýbat“;
d) Předseda komise pozval přítomné členy na slavnostní otevření dvou tenisových kurtů –
15. 6. 2019.
Termín příštího jednání:

bude upřesněn

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Zdeněk Kunický

