Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č.2/2021
ze dne 3. 6. 2021
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:30 h
Místo: fotbalový areál AFK Tišnov na Ostrovci
Přítomni: Mgr. Karel Švábenský, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Rostislav Černoch,
Zdenek Kunický, Ing. Vladimíra Knoflíčková, Štěpán Pilný
Omluveni: Nepřítomni: Ing. Václav Kytner, MSc., Mgr. Petr Jůza, Tomáš Havlát,
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)

Vyhlášení Sportovců města Tišnova za 2020 – termíny, forma
Úprava dotačního programu oblasti sportu pro rok 2022
Koncepce sportu
Různé

Ad 1)
Předseda komise přistoupil k prvnímu bodu programu, a to k vyhlášení ocenění „Sportovci města
Tišnova za rok 2020“. Členové komise diskutovali nad formou vyhlášení. Zhodnotili různé
možnosti, včetně splněného úkolu z RM, a to vyhlášení Sportovců města Tišnova za 2019, jenž
proběhlo formou článku v Tišnovských novinách. Tento sepsala tajemnice komise ve spolupráci
s garantem pro sport a byl zveřejněn v dubnovém čísle 2021 č. TN05. Členové komise se shodli
na termínu pondělí 20. 9. 2021 v 18:00 hod., kdy by se nejen vyhlásili nominovaní za rok 2020,
ale také by se předala ocenění již nominovaným sportovcům za rok 2019.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán Rady města
Tišnova doporučuje radě města Tišnova vyhlásit nominace pro ocenění „Sportovci města
Tišnova za rok 2020 a předat ocenění za již vyhlášené nominace sportovců za rok 2019.
Doporučuje, aby akci organizovalo v rozsahu předešlých vyhlášení Městské kulturní
středisko Tišnov v prostorách sálu kina Svratka, a to v termínu 20. 9. 2021 v 18:00 hod.,
včetně zajištění kulturního programu; tajemnice komise zajistí nominace sportovců.“

Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel druhý bod jednání, a to úpravu podmínek dotačního titulu – řádné
dotace pro rok 2022 – oblast sport a představil možné úpravy konzultované s administrátorkou
dotací.
Čl. III Okruh způsobilých žadatelů

1. Právnické a fyzické osoby mající své sídlo v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov,
jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit
mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí na území tohoto správního
obvodu, případně právnické a fyzické osoby mající své sídlo mimo území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Tišnov, jejichž hlavní náplní činnosti jsou tyto činnosti (vyjma oblasti sportu a tělovýchovy – viz
odst. 2.) a na území tohoto správního obvodu prokazatelně činnost ve zmíněných oblastech vyvíjejí.

2. Členská základna žadatelů v oblasti sport a tělovýchova musí být minimálně ze 70 % tvořena členy a hráči s
trvalým pobytem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov a sídlo právnické či fyzické
osoby je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov.

3. Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov je vymezen vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

4. Příjemcem dotace nemůže být obec, kraj, stát nebo příspěvkové organizace a organizační složka obce, kraje či
státu.

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 1. a bod 2. dle výše uvedeného
návrhu.
Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předseda komise předal slovo Mgr. Martinu Seberovi, který pohovořil o nutnosti aktualizovat
dokument Koncepce sportu 2018 -2021. Jednotliví členové komise se vyjadřovali k možným
zásahům do materiálu, především opravy neaktuálních a zastaralých údajů a porovnávali klady a
zápory nového zpracování dokumentu nebo pouze jeho aktualizaci. Tajemnice komise
upozornila, že aktuální údaje o jednotlivých sportovních klubech jsou uváděny ve Zprávě o
sportu, vždy za předchozí kalendářní rok, která se předkládá RM a ZM dle plánu práce rady a
zastupitelstva. Mgr. Karel Švábenský zdůraznil, že pohled zvenčí na koncepci sportu by jistě
přinesl zajímavé a nové podněty, než samotné návrhy a úpravy z pohledu sportovních klubů.

Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova, alokovat v rozpočtu na rok 2022 finanční částku ve výši 75 tis. Kč pro
případné zpracování nové Koncepce sportu pro rok 2022 - 2025.

Hlasování:

6/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Různé:
a) Tajemnice komise připomněla členům komise aktivity jednotlivých priorit strategického
plánu pro rok 2021 – 2025, a to především opomíjenou aktivitu podpora všestrannosti
sportu pro seniory. V návaznosti na toto téma, připomněl Z. Kunický možnost zapojení i
seniorů do SK Tenisem vyhlášeného projektu „Tenis pro všechny“. Ing. Knoflíčková
navrhla vytvoření programů „Sport pro všechny“, nebo „Cvičíme v každém počasí“.
Bude rozvinuto na dalších jednáních komise.
b) Následovala prohlídka areálu AFK Tišnov.

Předpokládaný termín dalšího jednání Komise sportovní –bude upřesněno.

Zapsala: D. Švecová

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

