Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 5/2019
ze dne 10. 9. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:50 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: Z. Kunický, M. Sebera, R. Černoch, V. Kytner, Z. Cibulková, K. Švábenský, T.
Havlát
Omluveni:, , Š. Pilný, P. Jůza,
Nepřítomni: Hosté: Tajemnice: D. Švecová
Předseda komise přivítal přítomné členy a zároveň konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) Požadavky Komise sportovní na rozpočet města Tišnova 2020
2) Různé
Ad 1)
Předseda komise v souvislosti s požadavky na rozpočet města Tišnova na rok 2020 otevřel
diskuzi. Jednotliví členové komise se vyjadřovali k současnému stavu finančních toků a zdrojů
financování sportovních klubů (město, JMK, MŠMT, vlastní finanční zdroje, sponzoři).
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
řádných dotací - oblasti sport, jak z důvodů narůstajících nákladů provozních (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 a nutnosti údržby, oprav a rekonstrukcí. 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. Před hlasováním všichni členové komise nahlásili střet zájmů, protože
zastupují jednotlivé sportovní kluby, kterých se dotace týkají.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
navýšit v rozpočtu města Tišnova 2020 částku řádných dotací pro oblast sport (činnost a
provoz) ze současných 1,6 mil Kč na 2 mil. Kč a ponechat částku 450 tis. Kč pro dotační
titul Podpora trenérů mládeže.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Různé:
a) Předseda komise se vrátil k prázdninovému projednávání mimořádné dotace pro
Sportovního klubu Tenis Tišnov, z.s., IČO 46917896, na projekt „Přestavba travnaté
plochy na dva nové tenisové kurty“. Sportovní klub žádal o mimořádnou dotaci ve výši
400.000 Kč na dofinancování projektu. Projekt byl dlouhodobě plánovanou akcí, která
zapadá do celkové revitalizace sportovního areálu v Tišnově na Ostrovci. Celková výše
projektu činí přes 2,2 mil. Kč a město Tišnov na ni přispělo částkou 1 mil.Kč. Žádost o
dofinancování byla projednávána na jednání komise dne 10. 7. 2019 (viz Zápis z Komise
sportovní č. 4/2019 ze dne 10. 7. 2019). Vzhledem k tomu, že na prázdninovém jednání
komise nebyli přítomni všichni členové komise, předseda představil projekt a důvody
proč klub žádá o dofinancování. Předseda požádal přítomné členy komise o opakované
vyjádření či případnou podporu této žádosti. Zároveň uvedl, že klub získal na akci
z vlastních prostředků a sponzorských darů částku přes 600 tis. Kč a řádnou dotaci
z JMK 200 tis. Kč. Vysvětlil situaci a důvody kvůli kterým nebylo zajištěno stavební
povolení na rekonstrukci a jako předseda SK Tenis Tišnov převzal za chybu plnou
odpovědnost. Potvrdil, že v polovině měsíce září bude mít klub pravomocné dodatečné
stavební povolení a ihned požádá o kolaudaci stavby, která byla první týden v září
kompletně dokončena.

Mgr. K. Švábenský pohovořil o zkušenostech s investičními

akcemi v rámci SSK, zhodnotil výsledek snažení a vyzdvihl přínos revitalizace celého
areálu na Ostrovci pro město Tišnov. V podobném duchu se vyjádřili i všichni
ostatní členové a podpořili dofinancování projektu „Přestavba travnaté plochy na
dva nové tenisové kurty“ požadovanou částkou 400 tis. Kč. Předseda poděkoval za
podporu projektu a zmínil podobnost případů AFK a SK Tenis Tišnov, kdy v obou
případech nevyšlo financování z mimořádné podpory JMK v požadované výši. O
dofinancování projektu AFK ve výši 2 mil. Kč bylo hlasováno všemi členy
korespondenční formou a projekt se také setkal s podporou všech členů komise v plné
výši 2 mil. Kč. O podpoře SK Tenis Tišnov nebylo na zasedání již hlasováno.

b) Mgr. Švábenský informoval komisi o záměru rekonstrukce podlahy „palubovky“ v hale
SSK, jejíž cena se pohybuje okolo 1,3 mil. Kč. Výměna podlahy bude provedena
v závislosti na získání dotací z MŠMT či JMK. Poslední velká oprava podlahy proběhla
v roce 2015.
c) AFK - informace o investici „stavba kabin AFK“ – v současnosti byly zbourány kabiny
staré a bude následovat výstavba nových kabin, které by měly sloužit fotbalistům od jarní
sezóny 2020. Dále byl představen záměr vybudovat v areálu na Ostrovci u nové
cyklostezky workoutové hřiště – členové komise se shodli, že by bylo vhodné umístit
v areálu menší workoutové hřiště, dětský prvek a větší množství stojanů na kola.
d) Work-outové a ostatní hřiště – Ing. V. Kytner se krátce zmínil o možnostech a využití
workoutových hřišť v Tišnově a členové komise se připojili do diskuse; objevila se také
myšlenka možnosti přesunutí dětského hřiště od křižovatky Riegrova, Dvořáčkova a
Černohorská do prostor nevyužitého bývalého volejbalového hřiště u haly SSK a dále
vhodnost doplnění workoutového hřiště u Nového hřbitova o stojany na kola.
e) Speciální stezka pro elektrické pojízdné prvky – členové komise se zamýšleli nad
vhodnosti vybudování speciální stezky určené pouze pro elektrické pojízdné prvky, které
nepatří na chodníky ani cyklostezky a oficiálně je nemohou využívat – jedná se o
kolonožky, e-skateboardy, elektrické koloběžky aj.
f) Předseda komise pozval všechny členy na „Den otevřených dveří na Ostrovci“. Termín
11.9.2019 od 15:00 hodin. Představil program akce a pozval členy hlavně na tréninkové
ukázky tenisu i fotbalu. Dále budou na Ostrovci vystaveny fotografie z výstavby nového
fotbalového hřiště s umělým trávníkem a rekonstrukce a výstavby nových dvou
tenisových kurtů.
V 18:20 ukončil předseda zasedání komise.

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

bude upřesněno

Schválil: Zdeněk Kunický

