Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č.4/2021
ze dne 14. 9. 202
Začátek: 18:00 h
Konec: 20:00 h
Místo: restaurace Sklep
Přítomni:, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Rostislav Černoch, Zdenek Kunický, , Štěpán Pilný, ,
Tomáš Havlát, Ing. Václav Kytner, MSc., Mgr. Karel Švábenský
Omluveni: Mgr. Petr Jůza
Nepřítomni: Ing. Vladimíra Knoflíčková
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)
5)
6)

Požadavky na rozpočet 2022
Koncepce sportu
Sportovci města Tišnova za 2019 a za 2020 (přípravné práce, info)
Svazková škola – koncepce sportoviště
Dotační titul „Trenéři“ – změny
Různé

Ad 1)
Předseda komise přistoupil k prvnímu bodu programu, a to k požadavkům na rozpočet 2022.
Členové komise diskutovali o potřebě ponechat na paragrafech OSMKS alespoň stejnou výši
finančních prostředků na každoroční opravu a údržbu hřišť. Dále konstatovali, že řádné
dotace do oblasti sport jsou v dostatečné výši. Následovala diskuse k dotačnímu titulu
Trenéři, k problematice nárůstu objemu potřebných dotačních prostředků s ohledem na
navýšení potu dětí a mládeže ve sportovních klubech, způsobu vyplácení finančních
prostředků především za druhé pololetí v návaznosti na sčítání obou pololetí a předkládání
sumarizovaných částek do zastupitelstva, a posunu termínů zahrnující jednotlivá období
Trenéři I. a Trenéři II. na leden – září a říjen až prosinec.

Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
navýšit alokaci finančních prostředků pro dotační titul Trenéři pro rok 2022 a
následující na částku 600 000,- Kč, a to s ohledem na maximální podporu volnočasových
aktivit dětí a mládeže.

Hlasování:

6/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Následovala další diskuse týkající se o potřeby doplnit workoutové hřiště ve sportovním
areálu na Ostrovci a úpravě okolí celého sportovního areálu, zejména parkovací plochy, která
v době dešťů z důvodu nepropustnosti povrchové vrstvy, se proměňuje ve velkou vodní
plochu a není možné ji využívat k parkování.
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města Tišnova 2022 na realizaci úpravy
povrchové vrstvy parkovací plochy a realizaci výstavby workoutového hřiště ve
sportovním areálu na Ostrovci.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předseda komise otevřel další bod jednání, a vyzval Mgr. Martina Seberu, PhD., aby
informoval přítomné členy o nutnosti aktualizovat dokument Koncepce sportu 2018 -2021 pro
další období. Následně proběhla diskuse o záměru zadat zpracování materiálu koncepce
sportu odborníkům již v letošním roce.
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova
vyčlenit zadat zpracování Koncepce sportu na období 2022 – 2027 externí odborné firmě
do roku 2021.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Tajemnice komise informovala přítomné členy o schůzce s představiteli MěKS k přípravě
akce Sportovec města Tišnova za 2019 a za 2020, jejíž důvod byl přesunut za původního
termínu 8. 11. 2022 na středu 10. listopadu 2022 v 18:00 hod., a dále o organizačních

záležitostech týkající se celé akce. Přítomní členové komise konstatovali, že nejvhodnější
osobou pro předávání cen, je pan Vlastimil Havlík, který byl nominován SK Basketbal Tišnov
za 2019 a je výraznou osobou působící i v současnosti v tišnovském sportu.

Ad 4)
Předseda komise přešel k dalšímu bodu jednání, a to k informacím o záměru výstavby
dvoustupňové svazkové školy s kapacitou 2 třídy v ročníku, tj. 540 žáků, v lokalitě pod
Vitarem, s ohledem na řešení kapacit základních škol na Tišnovsku. Členové komise se
postupně vyjadřovali k vhodnosti koncipovat sportoviště tak, aby tato byla multifunkční a
byla možná využitelnost i dětmi a mládeží a další veřejností i v odpoledních hodinách. Mgr.
Sebera a Š. Pilný informovali přítomné o záměru rady města podpořit výstavbu svazkové
školy pozemky města v této lokalitě.
Komise sportovní, jako iniciativní a poradní orgán, podporuje rozhodnutí Rady města
Tišnova udělit souhlas DSO Tišnovsku k zahájení zpracování záměru výstavby svazkové
školy v lokalitě u Vitaru.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 5)
Předseda komise přešel k dalšímu bodu programu, a to projednání změn v dotačním programu
Trenéři, který vznikl v návaznosti na podnět, který byl zaslán na Ministerstvo vnitra (MVČR)
k posouzení zákonnosti postupu přidělování dotací, který zaslala nepodepsaná osoba, a na
jehož základě započalo prošetřovat Ministerstvo vnitra dotační titul Podpora trenérů mládeže.
V diskusi přítomných členů byla opakovaně připomenuta geneze, kdy v debatě na ZM
v prosinci 2020 vznesl dotaz zastupitel Křehlík a právník města mu na místě odpověděl. Město
pak požádalo o právní názor Svaz měst a obcí, který konstatoval, že stávající postup není
v rozporu se zákony. Mezitím přišel na město anonymizovaný podnět z MVČR, zda se nejedná
o nezákonné poskytování dotací. Na ZM v červnu 2021 určila debatující ze strany zelených, že
za tímto anonymizovaným podáním je zastupitel Křehlík. Ministerstvo vnitra se k danému
podnětu vyjádřilo v tom smyslu, že se přiklání k právnímu názoru, že smlouvy uzavřené za II.
pololetí v rámci dotačního programu „trenéři“ mělo schvalovat zastupitelstvo, a že obě
pololetí se měly sečíst, samo však do již uzavřených smluv zasahovat nebude a přesouvá vše

na krajský úřad. Je tedy k dispozici několik právních výkladů, které se rozcházejí.
Rozhodnout, čí právní názor je správný, však může pouze soud. V případě, že by postup
města byl shledán jako nesprávný, pak by sportovní kluby, které měly dotace vyšší než 50 tis.
v daném roce, vracely tyto částky.
Členové komise si připomněli, že dotační program „Podpora trenérů mládeže“ funguje pro
sportovní kluby již od roku 2015. Cílem dotačního titulu je podpořit trenéry dětí a mládeže
pracujících zpravidla zdarma nebo za velmi malý honorář ve sportovních klubech, kteří
obětují svůj volný čas pro rozvoj nejen pohybových dovednosti a i pro celkový zdravý rozvoj
malých sportovců. Po celou dobu existence dotačního titulu se vyplácely finanční prostředky
pro trenéry za I. pololetí (I. – VI.) a za druhé pololetí (IX. – XI.) zvláště a nikdy se částky za
obě pololetí kalendářního roku nesčítaly, tudíž zpravidla nepřesáhly částku 50 tisíc Kč a
rozhodnutí o jejich přidělení poléhalo radě města. Tento postup je také podpořen stanoviskem
právní poradny Svazu měst a obcí.
Členové komise opakovaně diskutovali a vyjadřovali se k výše uvedené problematice a
k vzniklým organizačně-technickým problémům, když budou muset všechny smlouvy po
sečtení I. a II. pololetí projít procesem – doporučení komise, rozhodnutí rady, rozhodnutí
zastupitelstva, a to s ohledem na skutečnost, že stávající dotační titul je nastaven do 30. 11. a
k zadministrování a vyplacení finančních prostředků do konce kalendářního roku zbývá velmi
malý časový prostor.
Všichni se opakovaně jednohlasně shodli na potřebnosti a zachování dotačního titulu a
vyjádřili poděkování městu Tišnovu za finanční podporu trenérů. Dále členové připomněli
již navržené úpravy dotačního titulu pro rok 2022 (viz výše uvedené), a to, že by se rozšířilo
druhé pololetí o měsíc prosinec a žádosti dotace, jejich administrace, vyjádření komise, rady a
zastupitelstva a následné podpisy a proplacení smluv, by proběhly v lednu a únoru
následujícího kalendářního roku, tak aby na vše bylo dostatek času (viz bod 1 – požadavky na
rozpočet města na 2022).
Ad 6)
Různé:
a) Tajemnice komise informovala přítomné členy o schválení změny Jednacího řádu
komisí Rady města Tišnova, která byla navržena Komisí sportvní, s ohledem na
skutečnost, že ne vždy se mohou členové sejít fyzicky, a s ohledem na „dobrou praxi“

získanou v době pandemických opatření, a týká se možnosti průběhu jednání komisí i
formou on-line prostřednictvím elektronické platformy.
b)
Předpokládaný termín dalšího jednání Komise sportovní – bude upřesněno.

Zapsala: D. Švecová
Příloha

Schválil: Mgr. Karel Švábenský

