Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 4/2019
ze dne 10. 7. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117, 666 01 Tišnov
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický,
Omluveni: T. Havlát, Z. Cibulková, K. Švábenský
Nepřítomni: V. Kytner
Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a zároveň konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) Dotační program Podpora trenérů mládeže 2019 – I. pololetí
2) Různé

Ad 1)
Předseda komise připomněl podmínky dotačního titulu (4 odtrénované jednotky, podmínka
licencí), dále zhodnotil navýšení celkového počtu odtrénovaných jednotek za všechny žádající
sportovní kluby, který jasně ukazuje na navýšení počtu dětí a mládeže ve sportovních klubech a
zdůraznil vyjádření administrátorky dotací k žádosti o dotaci Amatérského fotbalového klubu
Tišnov, z.s.:
Doložena neplatná licence u p. Vejpustka a čestné prohlášení, kde se zavazuje licenci získat. Dle
Vyhlášeného dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2019 je k žádosti povinnost doložit
mj. kopii základní trenérské licence pro daný sport (při podání první žádosti v kalendářním roce v rámci
tohoto programu) - pokud trenér licenci nevlastní, zaváže se, že do 2 let licenci získá, v opačném případě
nebude moci v dalších letech dotaci čerpat. Vzhledem k opakovanému podání čestného prohlášení a
neplatné licenci doporučuji dotaci klubu snížit o příspěvek na tohoto trenéra (4.300,-Kč) na částku
26.800,- Kč.

Jednotliví trenéři sportovních klubů nahlásili před hlasováním střet zájmů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, vzala na vědomí
doporučení administrátorky dotací a doporučuje Radě města Tišnova schválit popřípadě

doporučit RM ke schválení v Zastupitelstvu města Tišnova jednotlivé žádosti o dotace
podané v rámci dotačního titulu „Podpora trenérů mládeže 2019 – I. pololetí“ dle přiložené
tabulky (viz níže uvedené).

Poskytnutá
částka v Kč
1. 1. –
30. 6. 2018

Požadovaná
částka v Kč
1. 1. - 30. 6.
2019

Počet
dotovaných
trenérů

Návrh Komise
sportovní v Kč
ze dne 10. 7. 2019

Schvaluje

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

49 900

64 850

13

64 850

ZM

Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.

26 000

27 000

4

27 000

RM

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

21 900

31 100

7

26 800

RM

Sportovní klub basketbal Tišnov, z.s.

43 700

53 200

9

53 200

ZM

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

20 400

16 900

5

16 900

RM

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

48 000

47 700

8

47 700

RM

Celková částka za období:

209 900

240 750

46

213 950

Název klubu

Hlasování:

5/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

V souvislosti s obnovováním licencí dlouholetých pracovníků s dětmi a mládeží připomněla
tajemnice komise možnost úpravy podmínek dotačního titulu při vyhlášení dotačních titulů, např.
nepožadovat licence u dlouholetých pracovníků (trenérů) nad 70 let, a tím zároveň přispívat
k rozvoji vztahů mezi generacemi a boji proti ageismu.
Ad 2) Různé:
a) Komise přistoupila k dalšímu bodu programu, a to k mimořádné žádosti o dotaci,
kterou podal sportovní klub Tenis Tišnov , z. s., IČO 46917896, se sídlem Ostrovec
1897, 666 01 Tišnov, na projekt „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové
kurty – DOFINANACOVÁNÍ INVESTICE“ v celkové výši 400 000,- Kč. Předseda
spolku Tenis Tišnov přiblížil celou historii financování investice přestavby travnaté
plochy a vysvětlil důvod mimořádné žádosti, kterým i přes zajištění finančních
prostředků ve výši 600 tisíc. ze soukromého sektoru, zůstává nedostatek peněz z důvodu
neobdržení dotace z JMK. Před hlasováním Z. Kunický nahlásil střet zájmů.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě

města

Tišnova,

doporučit

Zastupitelstvu

města

Tišnova

ke

schválení mimořádnou žádost o dotaci, kterou podal sportovní klub Tenis Tišnov , z. s.,

IČO 46917896, se sídlem Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov, na projekt „Přestavba
travnaté plochy na dva nové tenisové kurty – DOFINANACOVÁNÍ INVESTICE“
v celkové výši 400 000,- Kč.
Hlasování:

5/0/0

(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. R. Černoch se pochvalně vyjádřil o jednotlivých sportovních
klubech, kteří žádají dotace nejen z města, ale i z MŠMT, JMK a od sponzorů ze
soukromého sektoru.
b) R. Černoch informoval přítomné členy o prvním ročníku „Akademie sportovních klubů“,
která proběhla ve sportovní hale SSK Tišnov, dne 19. června 2019 v 17:00 hod. a
představily se na ní sportovní kluby Fotbal, Basketbal, Stolní tenis a Volejbal a ukázky
Lokomoce.
c) R. Černoch informoval přítomné členy o průběhu vybudování šaten pro halu SSK
v prostorách bývalé nářaďovny, na kterou obdrželo SSK dotaci z JMK. Termín zahájení
prací – září 2019.
d) V souvislosti s dotacemi a porovnáním s JMK a MŠMT vyslovili všichni členové
Komise sportovní poděkování městu Tišnovu za rychlost zúřadování, administraci a
vyplácení dotací.
Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

bude upřesněn

Schválil: Zdeněk Kunický

