Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 1/2020
ze dne 10. 2. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: MěÚ Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: : K. Švábenský, M. Sebera, R. Černoch, Z. Cibulková, Z. Kunický, T. Havlát
Omluveni: V. Kytner, P. Jůza, Š. Pilný
Nepřítomni:
Hosté: R. Buček
Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosta R. Bučka a konstatoval, že

komise je

usnášeníschopna.
Členové komise souhlasili s ohledem na hosta R. Bučka, který přišel doplnit informace k žádosti
o mimořádnou dotaci AFK, s přesunutím jednotlivých bodů navrženého programu jednání, a to
v následujícím pořadí:
1)
a)
b)
c)

Různé:
Žádost o mimořádnou dotaci – AFK Tišnov
Žádost o mimořádnou dotaci - Sportovní klub tenis Tišnov
Žádost o mimořádnou dotaci - TJ Sokol Tišnov

2)
3)
4)
5)

Akce Sportovci města Tišnova za rok 2019
Zpráva o sportu za rok 2019
Zimní sportoviště
Žádosti o dotace v oblasti sportu a tělovýchovy 2020

Ad 1) Různé:
a) Předseda komise představil hosta Radima Bučka, člena výboru spolku, který přišel
doplnit informace k žádosti o mimořádnou dotaci Amatérského fotbalového klubu
Tišnov, z.s., IČO 48480185, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, a to na projekt
„Rekonstrukce zázemí sportovního areálů Ostrovec v Tišnově“ v celkové výši
2 599 069 Kč. Členové komise byli informováni o průběhu II. etapy modernizace areálu
na Ostrovci, jenž se týká revitalizace šaten a zpevnění plochy mezi budovou a
cyklostezkou. Dokončení celé akce, včetně kolaudace, se předpokládá do konce května.

Předseda komise se pochvalně vyjádřil o celistvosti celého projektu a velkém přínosu
nejen pro současné aktivní členy AFK, ale také pro všechny obyvatele města Tišnova,
především začleněním a revitalizací areálu na Ostrovci do života města a rozvojem místa
pro setkávání lidí ve veřejném prostoru.
Finanční prostředky jsou alokovány v Rozpočtu města Tišnova 2020 v § 3419 Ostatní
sportovní činnost, položka 6322 Investiční transfery spolkům.
Z. Kunický připomněl financování celého projektu „Rekonstrukce zázemí sportovního
areálů Ostrovec v Tišnově“:

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení žádost o
mimořádnou dotaci Amatérského fotbalového klubu Tišnov, z.s., IČO 48480185, se
sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, a to na projekt „Rekonstrukce zázemí
sportovního areálů Ostrovec v Tišnově“ v celkové výši 2 599 069 Kč, na kterou jsou
finanční prostředky alokovány v Rozpočtu města Tišnova 2020 v § 3419 Ostatní
sportovní činnost, položka 6322 Investiční transfery spolkům.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

b) Předseda komise se před otevřením dalšího bodu rozloučil se zástupcem AFK. Připomněl
členům komise žádost o mimořádnou dotaci, kterou podal Sportovní klub tenis Tišnov,
z. s., IČO 46917896, se sídlem Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov, opakovaně na projekt
„Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty – DOFINANCOVÁNÍ
INVESTICE“ v celkové výši 400 000 Kč, a jenž Komise sportovní projednala a

doporučila Radě města Tišnova, doporučit Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení již
na svém jednání č. 4/2019 dne 10. 7. 2019. S ohledem na skutečnost, že RM na svém
jednání 28. 8. 2019 ponechala bez usnesení, rozhodla se Komise sportovní opakovaně
žádost podpořit a zařadit obnovenou žádost na své jednání dne 10. 2. 2020.
Předseda spolku Sportovní klub tenis Tišnov přiblížil celou historii financování investice
přestavby travnaté plochy a vysvětlil důvod mimořádné žádosti, kterým i přes zajištění
finančních prostředků ve výši 669 tisíc Kč ze soukromého sektoru; zůstává nedostatek
peněz z důvodu neobdržení dotace z JMK. Před hlasováním Z. Kunický nahlásil střet
zájmu a zdržel se hlasování. T. Havlát nahlásil případný střet zájmu.
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 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 – DOFINANCOVÁNÍ
INVESTICE“ v celkové výši 400 000,- Kč.
Hlasování:

5/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

a) Předseda komise představil žádost o mimořádnou dotaci Tělocvičné jednoty Sokol
Tišnov, IČO 44041659, se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, na projekt
„Rekonstrukce WC v předsálí sokolovny“, a to ve výši 1 000 000 Kč. Členové komise
diskutovali o potřebě obnovy areálu tišnovské sokolovny. M. Sebera informoval členy
komise o jednotlivých krocích Sokolů a o zajištění vícezdorojového financování opravy.
V loňském roce TJ Sokol žádal a obdržel finanční prostředky na projekt "Stavební
úpravy sokolovny v Tišnově - kompletní projektová dokumentace" v rámci dotačního
programu Jihomoravského kraje Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních
zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Projekt

rekonstrukce WC v předsálí sokolovny, je první etapou velké revitalizace celé historické
budovy.

Finanční prostředky na opravu toalet v předsálí budovy jsou alokovány v Rozpočtu města
Tišnova 2020 v § 3419 Ostatní sportovní činnost, položka 6322 Investiční transfery
spolkům.

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova, doporučit Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení žádost o
mimořádnou dotaci, kterou podala Tělocvičná jednoty Sokol Tišnov, IČO 44041659,
se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, na projekt „Rekonstrukce WC v předsálí
sokolovny“, a to ve výši 1 000 000 Kč.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k akci Sportovci města za rok 2019.
Společně, s M. Seberou, představil přítomným členům komise nový model oceňování sportovců,
a to včetně zapojení veřejnosti. Členové komise vzali na vědomí text na www stránky:

Sportovci města Tišnova 2019
Také Vy můžete letos navrhnout svého favorita
Výroční vyhlašování nejlepších sportovců – jednotlivců i týmů - se v Tišnově stalo již tradicí a tato
významná společenská událost proběhne 6. dubna 2020 v 17:30 hod. v prostorách Kina
Svratka. Ocenění budou udělena za individuální i kolektivní sportovní úspěchy, skvělé
tréninkové výsledky, mimořádný talent a samozřejmě také za vynikající reprezentaci města
Tišnova na sportovních akcích v České republice i zahraničí.
Každoroční nominace skvělých sportovců přicházejí z nejrůznějších sportovních klubů. Letos ale
poprvé máte možnost také Vy navrhnout svého favorita, doporučit zajímavého sportovce
nebo upozornit na úžasný sportovní výkon. Ze všech návrhů doručených od veřejnosti i klubů
budou následně Sportovní komisí Rady města Tišnova vybráni sportovci k ocenění a sestaven
žebříček 5 nejlepších, z nichž však pouze jeden získá titul nejvyšší – Nejlepší sportovec/sportovci
města Tišnova roku 2019.
Tipy a doporučení spolu s krátkým komentářem a odůvodněním Vaší nominace můžete zasílat
e-mailem na adresu sportovci@tisnov.cz do 6. března 2020.

Dále se k celé akci vyjádřili členové komise v tomto smyslu:
a) přesměrování z adresy sportovci@tisnov.cz – prosí komise ještě přidat na předsedu
Komise sportovní Mgr. Karla Švábenského svabensky@gym-tisnov.cz;
b) hlavní hvězda/host - Vlastimil Havlík – úkol pro vedení Komise sportovní, aby jej
oslovilo;
c) výběr plakátu – členové Komise sportovní se přiklonili k variantě se „sportovci“ členové komise prosí, pokud by to bylo možné, upozadit hokejisty – není to vyloženě
tišnovský sport; dále prosí členové komise odstranit černé ratolesti, které trošku
připomínají výzdobu na „parte“ a pokud by to šlo, ještě trošku víc potlačit černou
v nadpisech a titulcích;
d) komise souhlasí s doporučeným posunutím termínu nominací od veřejnosti do 6.
března 2020.

Ad 3)
Tajemnice komise vyzvala přítomné členy a zástupce sportovních klubů ke spolupráci při
vytvoření dokumentu, kterým je Zpráva o sportu za rok 2019. V návaznosti na aktualizaci údajů
ve Zprávě o sportu členové komise diskutovali nad nutností aktualizace informací týkajících
se Sportu na stránkách města.
Ad 4)
M. Sebera podal členům komise informace o kluzišti, které je již třetím rokem v provozu. Teplé
počasí během zimních sezón však mnohdy nepřeje bruslení. Vyhodnocení - statistiky
návštěvnosti, náklady a příjmy, bude komisi předloženo na dalším zasedání. Dále Sebera
informoval o průběžných úpravách v areálu pro snížení hluku.

Ad 5)
Členové komise přistoupili k poslednímu bodu jednání, a to doporučení přidělení finančních
částek pro žadatele řádných dotací v oblasti Sport a tělovýchova, na které bylo pro dotační
období 2020 vyčleněno v Rozpočtu města Tišnova 2020 celkem 2 000 000 Kč.
Členové komise zhodnotili jednotlivé žádosti na základě stanovených pomocných kritérií.
Postupně se vyjadřovali ke všem bodům pomocných kritérií, které bodově ohodnotili. Před
hlasováním nahlásili všichni případný střet zájmu.

Žádosti o poskytnutí dotace – sport a tělovýchova 2020
(alokováno v rozpočtu 2 000 000 Kč)
Celková
výše
Požadováno
projektu

Žadatel

Účel

Návrh
komise
10. 2. 2020

Amatérský fotbalový klub Tišnov,
z.s.

572 000

400 000

Podpora sportovní činnosti AFK Tišnov 2020

365 000,-

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

260 000

160 000

Podpora činnosti Atletického klubu Tišnov v
roce 2020

140 000,-

Bowlingový klub Xbowling
Tišnov, z.s.

150 000

90 000

Vybavení pro mládež, přím. tábor pro děti a
úhrada startovného

24 000,-

20 000

20 000

Dresy 2020

264 200

153 200

Podpora činnosti, příprava dětí a mládeže na
soutěže

23 000,-

Klub českých turistů Tišnov

26 000

18 000

Tišnovská padesátka

15 000,-

Kynologický klub Tišnov

31 000

18 600

Základní činnost, provoz a údržba; 3. etapa
vybudování venkovního osvětlení cvičební
plochy

18 000,-

Mičánková Kateřina

200 000

20 000

Jetsurf MSWC

5 000,-

Sdružení sportovních klubů
Tišnov, z.s.

650 000

420 000

Provoz sportovní haly SSK Tišnov

410 000,-

Sportovní klub basketbal Tišnov,
z.s.

500 000

285 000

Podpora a rozvoj basketbalové mládeže

203 000,-

Sportovní klub tenis Tišnov, z.s.

715 000

475 000

Celoroční příprava mládeže na soutěže družstev
a jednotlivců 2020

416 000,-

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

44 050

28 525

Pronájem tělocvičny a sportovní bezpečná
výbava

20 000,-

Table Tennis Club Koral Tišnov,
z.s.

200 000

130 000

Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.

93 000,-

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

471 950

330 365

Sport v TJ Sokol Tišnov v r. 2020

250 000,-

Volejbalový klub Tišnov, z.s.

100 000

70 000

Činnost VK Tišnov 2020

18 000,-

4 184 200

2 618 690

Čtyřkolky Tišnov rating team, z.s.
Halava Jiří

Celkem

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

vyřazeno*)

2 000 000,-

Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje
Radě města Tišnova, přidělit nebo doporučit Zastupitelstvu města Tišnova ke
schválení finanční částky pro žádosti o řádné dotace v oblasti Sport a tělovýchova
v roce 2020 dle výše uvedené tabulky.
Hlasování:

6/0/0

Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

bude upřesněn

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

