Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 4/2020
ze dne 14. 9. 2020
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:00 h
Místo: Restaurace Sklep
Přítomni: K. Švábenský, M. Sebera,

R. Černoch,

Z. Kunický, T. Havlát, P. Jůza,

V. Knoflíčková, Š. Pilný, V. Kytner
Omluveni: Nepřítomni:
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) Požadavky Komise sportovní na rozpočet města 2021
2) Různé

Ad 1)
Předseda komise přistoupil k prvnímu bodu programu, a to k požadavkům na rozpočet města
Tišnova 2020. Jednotliví členové se postupně vyjadřovali k návrhům finančních požadavků na
rozpočet města Tišnova na rok 2021, jak za Komisi sportovní, tak i za sportovní kluby.
Mgr. Karel Švábenský zhodnotil dosavadní výši řádných dotací ve výši 2 mil. Kč a dotačního
titulu Podpora trenérů mládeže a konstatoval, že výše alokovaných finančních prostředků je
dostatečná, a že další projekty sportovních klubů musí být financovány v rámci mimořádných
dotací. Dále uvedl, že komise bude podporovat především projekty s vícezdrojovým
financováním.
Požadavky ze strany Komise sportovní na rozpočet města Tišnova 2021 (mimo dotací):
-

vyčlenit finanční prostředky na další stojany či rozšíření parkovacích míst pro
kola a zvážit možnosti a nabídky uzamykatelných systémů;

-

vyčlenit 100 000 Kč v rozpočtu města Tišnova na případnou spoluúčast na projektu
„Víceúčelového hřiště u ZŠ Tišnov nám. 28. října“ - ve spolupráci s MAP (PhDr.
Libuše Beranová) a OIPP bude podán projekt v rámci dotačního titulu, který vypsala
Nadace ČEZ, a to na projekt „Víceúčelového hřiště u ZŠ Tišnov nám. 28. října“;
celková výše projektu bude 2 000 000,- Kč, spoluúčast města by byla 100 000 Kč;
v případě úspěšnosti projektu by proběhla realizace v roce 2021 – vice na
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html ;

-

vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města Tišnova 2021 na dobudování a
rozšíření sportovních prvků v lokalitě u nového hřbitova a oddělení pietního
místa hřbitova od sportoviště;

-

vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města Tišnova 2021 na úpravu parkovací
plochy, a to asfaltem nebo konstrukčními prvky, jenž by byly blízké přírodě
(vsakovací tvarovky, vegetační dílce apod.) u areálu sportoviště na Ostrovci –
v současné době je parkovací plocha při srážkách zalita dešťovou vodou a
nepoužitelná;

-

vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města Tišnova na nákup kamery na
cyklostezku (podjezd) k sportovního areálu na Ostrovci;

-

mimořádné plánované požadavky sportovních klubů – nová nafukovací hala pro
Tenis Tišnov s ohledem na nárůst počtu sportujících dětí, saturace mzdových nákladů
na nově vzniklou pracovní pozici správce areálu AFK, nová sportovní podlahová
krytina v hale SSK a zadání studie na celkovou revitalizaci haly SSK.

Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova zahrnout do rozpočtu města Tišnova přidělení finančních částek pro
sportovní kluby v rámci řádných dotací a dotačního programu Podpora trenérů mládeže, a
to v částkách ve stejné výši, jako v roce 2020 (tj. na řádné dotace 2mil. Kč; „trenéři“ 450
tis. Kč). Dále Komise sportovní doporučuje Radě města Tišnova zabývat ve spolupráci
s příslušnými odbory městského úřadu výše uvedenými požadavky a vyčlenit na ně pro rok
2021 přiměřenou výši finančních prostředků.
Hlasování:

Ad 2)

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Různé:
a) Mgr. Martin Sebera, PhD., informoval přítomné členy o vznikajícím projektu
„Participativní rozpočet“, který umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o
rozvoji své obce. Radnice vymezila pro rok 2021 část peněz z ročního rozpočtu, a to ve
výši 500 tis. Kč, obyvatelé mohou podávat návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě
v následujícím

roce

vylepšit

či

vybudovat. U

všech

návrhů

bude

posouzena realizovatelnost a veřejné hlasování rozhodne o tom, které návrhy obyvatel
má obec finančně zajistit a uskutečnit.
b) Sportovní kluby AFK a Tenis pozvali přítomné členy na den otevřených dveří, který se
uskuteční dne 20. 9. 2020 v areálu sportoviště Ostrovec a je spojen s otevřením nové
cyklostezky a bohatým doprovodným programem.
Předpokládaný termín dalšího jednání Komise sportovní – začátek listopadu (bude
upřesněno).

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

