Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č.7/2019
ze dne 9. 12. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: místnost krizového řízení, hlavní budova radnice, nám. Míru 111
Přítomni: M. Sebera, R. Černoch, P. Jůza, Š. Pilný, Z. Kunický, K. Švábenský,
Omluveni: V. Kytner, T. Havlát, Z. Cibulková
Nepřítomni: Hosté: Tajemnice: D. Švecová

Nově jmenovaný předseda komise Mgr. Karel Švábenský přivítal přítomné členy a konstatoval,
že komise je usnášeníschopna. Dále všichni přítomní členové nahlásili potenciální střet zájmů.
Členové komise souhlasili s programem jednání:
1) dotační program Podpora trenérů mládeže;
2) různé.

Ad 1)
Předseda komise otevřel diskusi k dotačnímu programu Podpora trenéru mládeže, shrnul
informaci o podaných žádostech a připomněl, že Tělovýchovná jednota Sokol oznámila, že
v II. pololetí roku 2019 nebude podávat žádost o dotace v dotačním programu Podpora trenérů
mládeže.
Návrh na usnesení:
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
schválit přidělení finančních prostředků sportovním klubům v rámci dotačního programu
„Podpora trenérů mládeže“ dle níže uvedené tabulky.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Různé:
a) tajemnice komise informovala přítomné členy o zapracování požadavků na úpravy
v dokumentech a materiálech pro vyhlášení dotačních programů řádných a mimořádných
dotací a programu podpora trenérů mládeže pro rok 2020 a sdělila přítomným členům, že
mimo požadavku „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“, byly všechna ostatní zapracovány do Dotačního
programu na rok 2020;
b) předseda komise připomněl termíny a harmonogram realizace dotačních program
pro rok 2020 (viz tabulka níže uvedené), a dále termín vyúčtování dotací za rok
2019 – pátek 24. 1. 2019;

27. 11. 2019

schválení programů RM a následné zveřejnění

prosinec 2019

lhůta pro zveřejnění (min. 30 dní)

16. 12. 2019

schválení vzorových smluv ZM

1. 1. - 31. 1. 2020

termín pro podávání žádostí

do 21. 2. 2020

doplňování, opravy žádostí o dotace a příloh

24. 2. - 13. 3. 2020

projednání žádostí v komisích RM

1. 4. 2020

projednání žádostí RM (dle Plánu práce RM)

27. 4. 2020

projednání žádostí ZM (dle Plánu práce ZM)

c) člen Komise sportovní M. Sebera požádal přítomné členy o aktualizaci akčních plánů
investic do sportu, jež jsou součástí Koncepce sportu.
Termín příštího jednání:

Zapsala: D. Švecová

předpokládaný termín jednání 30. 1. 2020

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

