Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 2/2020
ze dne 11. 3. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: Restaurace Sklep
Přítomni: : K. Švábenský, M. Sebera, R. Černoch, V. Knoflíčková, Z. Kunický, T. Havlát,
V. Kytner, P. Jůza, Š. Pilný
Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy, zvláště novou členku komise Ing. V. Knoflíčkovou a
konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise odsouhlasili navržený programu jednání a všichni nahlásili případný střet
zájmů:
1) Úkol z RM – „Klimatická nouze“
2) Žádost o mimořádnou dotaci SSK na projekt „Rekonstrukce podlahy ve sportovní
hale SSK“
3) Zpráva o sportu za 2019
4) Sportovci roku za 2019 – 6. 4. 2020 – výběr TOP sportovců; termín akce s ohledem
na šíření nákazy
5) Různé

Ad 1)
Předseda komise přistoupil k prvnímu bodu programu, a to k úkolu, který obdržela Komise
sportovní z Rady města Tišnova:
Rada města Tišnova
ukládá
Komisi životního prostředí, Komisi pro dopravu a bezpečnost, Komisi majetkové, Komisi školské, pro děti,
mládež a rodinu, Komisi sportovní, Komisi bytové, Komisi pro kulturu a cestovní ruch a Komisi pro
komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova projednat znění Výzvy k vyhlášení stavu
klimatické nouze, vč. Nástinu akčního plánu a sdělit radě města své stanovisko v této věci. Termín: do
31. 3. 2020 (viz příloha).

Jednotliví členové komise živě diskutovali o předložené výzvě. M. Sebera doplnil informace o
vyčleněných finančních prostředcích v objemu 300 tisíc. Kč v rozpočtu města na studii dopadu
klimatických změn, jeiž projednávání se ujala nově vytvořená pracovní skupina.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, bere na vědomí
Výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a doporučuje Radě města Tišnova, aby nechala
zpracovat odbornou studii – strategický dokument „Dopad klimatických změn na město
Tišnov“, která bude řešit problematiku dané výzvy.
Hlasování:

8/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda Komise sportovní K. Švábenský otevřel další bod jednání, a to žádost o mimořádnou
dotaci, kterou podalo Sdružení sportovních klubů, z. s.. IČO 18565409, se sídlem, Drbalova 274,
666 01 Tišnov, a to na projekt „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale SSK Tišnov“, ve výši
600 000,- Kč. Účelem dotace je příspěvek na dofinancování investiční akce opravy podlahy
v celé hale SSK Tišnov. Celková cena projektu 1 400 000,- Kč, předpokládaná částka z vlastních
zdrojů 600 000,- Kč a dále z dotací JMK 200 000,- Kč. Nová vinylová krytina by měla zajistit
komfort pro všechny druhy sportů provozovaných ve sportovní hale včetně basketbalu, florbalu
aj. Akce bude realizována v době letních prázdni. Podmínkou přijetí finančních prostředků
v případě přidělení dotace bude přidělení dotace z programu JMK. Před hlasováním nahlásil
předseda komise případný střet zájmu.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, doporučit Zastupitelstvu města Tišnova žádost o mimořádnou dotaci
Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s., se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov, IČO
18565409, na projekt „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale SSK Tišnov“ v celkové výši
600.000,- tisíc Kč s podmínkou, že Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné dotace
mezi městem Tišnovem, poskytovatelem dotace, a Sdružením sportovních klubů Tišnov,
z.s., žadatelem o dotaci, bude uzavřena pouze v případě, že zmíněný žadatel předloží
rozhodnutí JMK o přidělení dotace na výše uvedený projekt.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Tajemnice komise poděkovala představitelům sportovních klubů za spolupráci při sestavení
Zprávy o sportu za rok 2019, jejíž předložení RM Tišnova a následně ZM Tišnova vychází
z Plánu práce Rady města Tišnov a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2020. Členové komise
vzali Zprávu o sportu za rok 2019 na vědomí (bez usnesení).
Odešel V. Kytner.
Ad 4)
Dalším projednávaným bodem byla akce Sportovci roku za 2019, která se dle původního plánu
měla uskutečnit 6. 4. 2020.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, posunout termín pořádané městské akce „Sportovci roku za 2019“
vzhledem k mimořádné bezpečnostní situaci na září 2020.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

S ohledem na skutečnost, že ze strany sportovních klubů nebyla zcela pochopena kategorie
„TOP sportovci“, dohodli se členové Komise sportovní, že vyzvou sportovní kluby, aby do této
kategorie nominovali jednoho aktivního sportovce ze svého klubu za mimořádný sportovní
přínos. Dále se členové komise dohodli na skutečnosti, že požadují ponechat kategorii „síň
slávy“, nebo-li ocenění za „celoživotní sportovní přínos“, do které komise jednohlasně vybrala
Ing. Vlastimila Havlíka.

Ad 5) Různé:
a) Ing. Vladimíra Knoflíčková seznámila členy Komise sportovní s požadavkem dovybavit
malou tělocvičnu v ZŠ Smíškova sportovním náčiním vhodným pro využití pro projekt
Lokomoce;
b) Ing. Vladimíra Knoflíčková seznámila členy Komise sportovní se záměrem SK Basketbal
Tišnov využívat od dubna pro tréninky venkovní sportoviště u ZŠ Tišnov nám. 28. října,
kde by dále chtěl klub vybudovat multifunkční hřiště, a to ve spolupráci s MAS Tišnov a
ZŠ (venkovní učebna), které by bylo využitelné nejen pro sportovní kluby, projekt
Lokomoce a veřejnost. Odhadovaná cena vybudování multifunkčního hřiště je 2 mil. Kč.

Další podíl na financování by měli oslovení sponzoři cca 1 mil. (zajistí basketbalový klub
a Lokomoce), dále MAS Tišnov a město;
c) M. Sebera informoval přítomné členy o plánované účasti tišnováků na osmém ročníku
charitativního běhu You Dream We Run, který se uskuteční 12. 6. – 13. 6. 2020 v areálu
stadionu ASK v Blansku na Mlýnské ulici - slavnostní zahájení v pátek v 15 hodin a
štafety vyběhnou v 16 hodin – týmy tišnováků ZŠ Smíškova, AK Tišnov a tým FarTi
(tým farnosti Tišnov a Předklášteří).

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

