Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 1/2021
ze dne 10. 3. 2021
Začátek: 16:30 h
Konec: 18:00 h
Místo: https://artin.whereby.com/tisnov
Přítomni: Mgr. Karel Švábenský, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Rostislav Černoch,
Zdenek Kunický, Tomáš Havlát, Mgr. Petr Jůza, Štěpán Pilný
Omluveni: Nepřítomni: V. Knoflíčková, Ing. Václav Kytner, MSc
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 žádostem o dotace v oblasti sport
podaných sportovními kluby v roce 2021. Pracovní skupina ve složení Švábenský, Černoch,
Sebera, Kunický, připravila hodnocení jednotlivých žádostí dle stanovených pomocných kritérií:
- rozdělení celkové částky dotace na činnost a na provoz;
- stanovení částky pro sportovní oddíly (A – oddíly a kluby převážně soutěžní, vrcholové, výkonnostní) a ostatní
organizace (C/D – oddíly a kluby převážně nesoutěžní);
- rozdělení částky pro oddíly A – 60 % částky na základě počtu mládeže do 18 let a 40 %
výkonnostních/nákladových parametrů;
- stanoví rozdělení částky pro oddíly C/D - na počet členů;
- výpočet dotací pro každou organizaci (určení počtu bodů + hodnoty bodů + celkové částky);
- zohlednění vícezdrojového financování (prioritně budou podpořeni žadatelé, kteří podali žádost také do dotačních
titulů vypsaných MŠMT, JMK aj.).

Mgr. Karel Švábenský zhodnotil dosavadní výši řádných dotací a upřesnil, že i v roce 2021 je
alokována pro řádné dotace – oblast sport částka 2 mil. Kč, dále zdůraznil, že někteří pravidelní
žadatelé s ohledem na epidemiologickou situaci, a s ohledem na prodloužení čerpání
poskytnutých dotací z roku 2020, v roce 2021 žádost o dotace nepodali. Garant pro sport, Mgr.
Sebera, Ph. D. následně představil výsledky prvního návrhu, které byly vypočteny dle
stanovených kritérií. Po úpravě částek u klubů, u nichž navrhovaná, a z kritérii vypočtená částka
přesáhla částku požadovanou sportovním klubem, zůstaly ještě k odsouhlasení dvě varianty
přidělení částek, a to:

a) Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s 260 tis. Kč a Kynologický klub Tišnov 25 tis.;
b) Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s 255 tis. Kč a Kynologický klub Tišnov 30 tis.
Předseda komise nechal o těchto variantách hlasovat.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova navrhuje přidělení finančních prostředků pro sportovní kluby Sportovní klub
Basketbal Tišnov, z.s. a Kynologický klub Tišnov:
a) Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s 260 tis. Kč a Kynologický klub Tišnov 25 tis.
Hlasování:

3/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení nebylo přijato.

b) Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s 255 tis. Kč a Kynologický klub Tišnov 30 tis.
Hlasování:

Žadatel

6/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Celková výše
projektu v Kč

Požadováno
v Kč

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

572 000

400 000

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

260 000

160 000

Bowlingový klub Xbowling Tišnov,
z.s.

200 000

100 000

Klub českých turistů Tišnov

20 000

13 000

Kynologický klub Tišnov

51 200

30 720

Sdružení sportovních klubů Tišnov,
z.s.

580 000

380 000

Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s.

500 000

290 000

Usnesení bylo přijato.

Účel
Podpora sportovní činnosti AFK Tišnov 2021
(sportovní činnost a provoz areálu Na Ostrovci)
Podpora činnosti Atletického klubu Tišnov v roce 2021
Podpora sportovní činnosti Bowlingového klubu v roce 2021
(úhrada startovného na mistrovských soutěžích, nákup vybavení
pro rozšiřující se členskou základnu, příspěvek na tréninkové
kempy pro juniory a seniory)
Tišnovská padesátka
(organizační a materiální zajištění tradičního dálkového a
turistického pochodu pro širokou veřejnost)
Základní činnost, provoz, údržba a pořízení reflektorů
(základní činnost, provoz, údržba a pořízení reflektorů, pořízení
pomůcek k výcviku)
Provoz sportovní haly SSK Tišnov, z.s.
(provozní náklady sportovní haly – energie, služby, údržba)
Podpora a rozvoj basketbalové mládeže

720 000

470 000

Celoroční příprava mládeže na soutěže družstev a jednotlivců
2021
(výdaje související se zabezpečením přípravy hráčů na soutěže
družstev a jednotlivců – míče, tenisové výplety, sportovní
oblečení, náklady na halu, včetně výdajů vztahujících se
k organizování těchto soutěží – rozhodčí, cestovné, ceny do
soutěží atd. a se zabezpečením provozuschopnosti celého areálu
včetně nafukovací haly)

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

84 190

41 125

Pronájem tělocvičny a sportovní bezpečná výbava

Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.

130 000

80 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov*)

228 050

159 635

3 345 440

2 124 480

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

Celkem

Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.
(pronájem tělocvičny ZŠ Smíškova Tišnov, činnost mládeže,
cestovné, sportovní náčiní – dresy, potahy, pálky)
Sport v TJ Sokol Tišnov v r. 2021
(zajištění provozu a činnosti)
----------------

Návrh
komise v Kč
400 000
160 000
35 000

13 000

30 000
380 000
255 000

470 000

27 000
80 000
150 000
2 000 000

Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova přidělit finanční prostředky nebo je doporučit Zastupitelstvu města ke
schválení, a to žadatelům v rámci řádných dotací v oblasti sport na rok 2021 z rozpočtu
města Tišnova, dle návrhu ve výše uvedené tabulce.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Různé:
a) Na základě připomínek členů komise sportovní proběhla diskuse na téma „okruh
způsobilých žadatelů“. Členové komise upozornili na skutečnost, že někteří žadatelé
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova v rámci podmínek vyhlašovaného dotačního programu řádných dotací pro
rok 2022 upravit v Čl. III Okruh způsobilých žadatelů bod 2., tak, aby byly
upřednostňovány právnické a fyzické osoby mající své sídlo ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Tišnov, jejichž hlavní náplní jsou činnosti z konkrétní požadované
oblasti a na území tohoto správního obvodu prokazatelně činnost ve zmíněných oblastech
vyvíjejí.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

b) Tajemnice komise, s ohledem na blížící se tradiční dubnový termín vyhlašování,
připomněla akci „Sportovec města Tišnova“. Jednotliví členové se postupně vyjadřovali
k danému tématu a shodli se na skutečnosti, aby byly veřejnosti formou článku
v tišnovských novinách, popřípadě jinou doprovodnou prezentací, představeny nominace
sportovců z jednotlivých klubů za rok 2019. ˇúkol pro tajemnici komise – oslovit pana
Vechetu z TN a poskytnout mu potřebné materiály.
c) Členové komise dále diskutovali o vyhlášení nominacích nejlepšího sportovce města
Tišnova za rok 2020, a to s ohledem na epidemiologická opatření a fungování
jednotlivých klubů.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, i přes veškerá epidemiologická opatření, vyhlásit nominace nejlepších
sportovců města Tišnova za rok 2020.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

d) Zpráva o sportu za 2020 - členové komise neměli připomínky; jednotlivé kapitoly s nimi
byly diskutovány a odsouhlaseny korespondenčně při jejím zpracování.
Předpokládaný termín dalšího jednání Komise sportovní – druhá polovina dubna (bude
upřesněno).

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

