Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č.6/2019
ze dne 14. 10. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:50 h
Místo: místnost krizového řízení, hlavní budova radnice, nám. Míru 111
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, , Z. Cibulková, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický, K. Švábenský,
T. Havlát
Omluveni: V. Kytner
Nepřítomni: Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a zároveň konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Dále všichni přítomní členové nahlásili potenciální střet zájmů.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1)
2)
3)
4)

Dotační programy 2020 – návrhy, podněty, připomínky;
Žádost o mimořádnou dotaci SK Basketbal;
Žádost o mimořádnou dotaci SSK;
Různé.

Ad 1)
Předseda komise otevřel diskusi k dotačnímu programu 2020 (řádné a mimořádné dotace;
podpora trenérů mládeže) a členové komise společně navrhli úpravy v materiálech pro vyhlášení
dotačních programů pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
následující úpravy v dokumentech a materiálech pro vyhlášení dotačních programů
řádných a mimořádných dotací a programu podpora trenérů mládeže pro rok 2020:
- dotační titul „Podpora trenérů mládeže“ – materiál Upřesňující podmínky pro žadatele o
dotaci, oddíl Povinnosti trenéra - bod f) doplnit „Výjimku tvoří trenéři mládeže, kteří
licenci vlastnili a dosáhli věku 60 let“;

- dotační titul „Podpora trenérů mládeže“ – materiál Upřesňující podmínky pro žadatele o
dotaci, oddíl Povinnosti trenéra – bod e) upravit na „v případě individuálního sportu musí
trenér trénovat minimálně 2 svěřence“;
- dotační titul „Podpora trenérů mládeže“ – materiál – tabulka Přehled odtrénovaných
jednotek – tuto tabulku doplnit o sloupec, který bude obsahovat vypočtenou daň FÚ 15 %;
- při vyúčtování řádných či mimořádných dotací dokládat doklady pouze na částku ve výši
dotace z města, ostatní doklady do výše projektu (spoluúčast) dokládat pouze formou
soupisky;
- dotační titul – řádné dotace – oblast sport – materiál Základní údaje o žadateli v oblasti
„sport a tělovýchova“ – odstranit z tabulky v řádku Počet členů do 18 let údaj „z toho
s trvalým pobytem v ORP“.

Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, žádost o mimořádnou dotaci Sportovního klubu
Basketbal Tišnov, z.s., IČO 48480215, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, a to na projekt
„Materiální dovybavení“. Členové komise diskutovali o informaci, jíž žadatel uvedl v žádosti, a
to konkrétně o neobdržení a neschválení částky 340 tis. z MŠMT v rámci dotačního titulu „Můj
klub 2019“. Dále se pochvalně členové komise vyjádřili o rozrůstající se mládežnické základně
klubu. Navýšení částek z dotačních titulů (město Tišnov, Jihomoravský kraj, MŠMT) na základě
zvýšené členské základny se projeví hned v následném roce. Žádat o zvýšení částky na základě
předpokládaného navýšení členské základny není v souladu s názory členů sportovní komise.
Bylo také upozorněno na skutečnost, že sportovní komise dlouhodobě vyjadřuje podporu
mimořádným dotacím investičního charakteru, tedy do sportovní infrastruktury. Navýšení nebo
pokles členské základny je řešen kritérii řádných dotací a to hned v následném roce.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
doporučit ke schválení v Zastupitelstvu města Tišnova žádost o mimořádnou dotaci
Sportovního klubu Basketbal Tišnov, z.s., IČO 48480215, se sídlem Drbalova 274, 666 01
Tišnov, na projekt Materiální dovybavení, pouze za podmínky že Sportovnímu klubu

Basketbal Tišnov, z.s. nebudou přiděleny finanční prostředky z MŠMT v programu „Můj
klub 2019“.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Členové komise se dále postupně vyjádřili k žádosti o mimořádnou dotaci Sdružení sportovních
klubů Tišnov, z.s., IČO 18565409, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, a to na projekt
„Vybavení šaten ve sportovní hale SSK Tišnov“. Členové komise zdůraznili, že tento projekt
navázal na investiční akci vybudování nových šaten u haly SSK v bývalé nářadovně. Před
hlasování musel odejít z pracovních důvodů Mgr. Petr Jůza.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
doporučit v plné výši ke schválení v Zastupitelstvu města Tišnova žádost o mimořádnou
dotaci Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s., IČO 18565409, se sídlem Drbalova 274, 666
01 Tišnov, a to na projekt „Vybavení šaten ve sportovní hale SSK Tišnov“, která navazuje
na předchozí investiční akci.
Hlasování:

6/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Různé:
a) členové komise diskutovali nad problémem střetu zájmu s ohledem na skutečnost, že jsou
všichni zástupci jednotlivých sportovních klubů našeho města;
b) Mgr. M. Sebera upozornil přítomné na možnost podávání žádostí o dotace na MŠMT
„Můj klub 2020“ – uzávěrka do 18. 11. 2020;
c) Mgr. Švábenský – pozvánka na valnou hromadu SSK, která se uskuteční dne 20. 11.
2019 v 18:00 hod.
Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

předpokládaný termín jednání 9. 12. 2019

Schválil: Zdeněk Kunický

