Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2020
ze dne 7. 7. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: Restaurace Sklep
Přítomni: : K. Švábenský, M. Sebera, R. Černoch, Z. Kunický, T. Havlát, P. Jůza,
Omluveni: V. Knoflíčková, Š. Pilný
Nepřítomni: V. Kytner
Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Předseda komise přivítal přítomné členy, a konstatoval, že komise je usnášeníschopna.
Členové komise odsouhlasili navržený programu jednání a všichni nahlásili případný střet
zájmů:
1)
2)
3)
4)

Žádosti o dotace - dotační program „Podpora trenérů mládeže za I. pololetí 2020“
Sportovci města Tišnova za 2019
Žádost o finanční dar – fyzická osoba Mgr. Jan Váňa
Různé

Ad 1)
Předseda komise přistoupil k prvnímu bodu programu, a to k žádostem o dotace, které podali,
sportovní kluby v rámci dotačního titulu města Tišnova „Podpora trenérů mládeže za I. pololetí
2020“. Členové komise se postupně vyjadřovali k jednotlivým žádostem, zmínili také obtížné
podmínky a omezení činnosti sportovních klubů z důvodu pandemie.

Poskytnutá
částka v Kč
1. 1. – 30. 6. 2019

Požadovaná
částka v Kč
1. 1. - 30. 6. 2020

Počet
dotovaných
trenérů

Návrh
Komise
sportovní
v Kč ze dne
7. 7. 2020

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

64 850

46 900

15

46 900

Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.

27 000

17 300

4

17 300

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

26 800

32 800

10

32 800

Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s.

53 200

49 600

11

49 600

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

16 900

6 900

4

6 900

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

47 700

49 600

9

49 600

Celková částka za období:

236 450

203 100

53

203 100

Název klubu

Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit přidělení finančních částek pro sportovní kluby v rámci dotačního
programu Podpora trenérů mládeže za I. pololetí roku 2020, a to v částkách dle výše
uvedené tabulky.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
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, doporučila Radě města
Tišnova, na svém minulém jedná posunout termín pořádané městské akce „Sportovci roku za
2019“ vzhledem k mimořádné bezpečnostní situaci na září 2020.
Členové komise se dohodli na ponechání kategorii „síň slávy“, nebo-li ocenění za „celoživotní
sportovní přínos“, do které komise jednohlasně vybrala Ing. Vlastimila Havlíka.
Jednotliví členové komise diskutovali nad rozhodnutím pořádat akci vyhlášení nejlepších
sportovců města Tišnova, zda spojit ocenění za 2019 a 2020, dále nad termínem a finančními
opatřeními v návaznosti na pandemii.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova pořádat městskou akci „Sportovci města Tišnova za 2019“ v termínu
14. 9. 2020, v prostorách radnice, dále zrušit kategorii TOP 5, ponechat kategorii „síň
slávy“, nebo-li ocenění za „celoživotní sportovní přínos“, do které komise jednohlasně
vybrala Ing. Vlastimila Havlíka a předtočené medailonky sportovců promítnout
v Tišnovské televizi.
Hlasování:

Ad 3)

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Dalším bodem jednání byla žádost o finanční dar fyzické osobě, o kterou požádal Mgr. Jan
Váňa, a to na projekt „Sportovní dny mládeže s TAJV v České republice“, v celkové požadované
částce 5 000,- Kč.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova nepodpořit žádost o finanční dar fyzické osoby Mgr. Jana Váni, a to na
projekt „Sportovní dny mládeže s TAJV v České republice“, v celkové požadované částce
5 000,- Kč. Odůvodnění: Komise sportovní považuje za důležité podporovat místní
sportovní kluby a spolky, které povedou děti k dlouhodobým a pravidelným aktivitám, a
ne k jednorázovým akcím, jako je zmíněné sportovní odpoledne.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4) Různé:
a) Zdeněk Kunický informoval přítomné členy o celorepublikovém turnaji B, který proběhl
v areálu na Ostrovci, a to především díky novému vybudovanému hřišti. Tohoto turnaje
se zúčastnilo 47 účastnic. Celá akce díky ubytovaným vedla k oživení cestovního ruchu
ve městě Tišnově a také k oživení okolí řeky a začlenění areálu na Ostrovci do aktivního
dělní, tak jak zmiňuje koncepce kultury a cestovního ruchu. Dále informoval komisi o
umístění družstva minitenisu na 2. místě v krajském soutěži.
b) Předseda komise připomněl dotační titul vyhlášený Národní sportovní agenturou na
kompenzaci ztrát způsobených koronavirem.
c) Zdeněk Kunický informoval o dotačním titulu JMK Podpora sportu. V letošním roce
došlo ke snížení dotací na činnost sportovních klubů o 1/3 (okruh B) a k zrušení všech
investičních dotací (okruh A).
Předpokládaný termín dalšího jednání Komise sportovní 7. 9. 2020.
Zapsala: D. Švecová

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

