Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 2/2011
konaného dne 21. 2. 2011
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

5. Stoček Petr (předseda)

2. Tůma Zdeněk

6. Holas František

3. Šmrha Jiří (místopředseda)

7. Panovec Petr (tajemník)

4. Straka Luboš

Omluveni:
1. Ondrušek Roman

Neomluveni:
1. Paclík Martin

3. Nejedlá Dagmar

2. Coufal Karel

4. Dvořák Vít

Hosté:
1.Marie Kružíková (členka Rady kraje Vysočina)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Bezpečné branky;
4. KCTM 2011;
5. MS v biatlonu 2013;
6. Stav příprav na Hry V.letní olympiády dětí a mládeže ČR;
7. Diskuse, různé;
8. Ukončení jednání.

1.

Zahájení jednání a schválení programu

Petr Stoček, předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina (dále jen „Ksvč“),
zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že Ksvč
je usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 6 hlasy schválen.
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2.
Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 1/2011 - jednotlivé body
a usnesení byly bez připomínek.
3.
Bezpečné branky
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Sdělil, že původně plánované levné branky
nevyhovovaly a tudíž byla vyhlášená nová poptávka na výrobu plastových branek.
Materiál týkající se daru Krajskému fotbalovému svazu ve výši 1,5 mil. Kč na pořízení branek
pro mládežnické oddíly v kraji Vysočina bude předložen do rady kraje a následně
do zastupitelstva kraje. V první fázi bude nakoupeno 20 branek, které budou otestovány,
a v případě splnění parametrů budou dokoupeny další branky. Zdeněk Tůma vznesl dotaz
na rozměry branky. Petr Panovec odpověděl, že se jedná o rozměry žákovské branky, tudíž
3x2 m. Garantem kvality je Krajský fotbalový svaz. Jiří Šmrha vznesl dotaz, kolik se plánuje
nakoupit branek. Petr Panovec odpověděl, že asi 200 branek. Jiří Šmrha upozornil na špatné
znění návrhu usnesení u materiálu do rady kraje – Poskytnout dar Krajskému svazu kopané
Vysočina. Text byl upraven do následující podoby: Poskytnout dar Krajskému fotbalovém
svazu. Zdeněk Tůma dále upozornil na špatné znění textu u „Darovací smlouvy“ – Čl. II odst. 1)
Dárce prohlašuje, že daru neváznou žádná práva třetích osob. Dárce prohlašuje,
že dar poskytuje kraji na financování a podporu kultury. Nově byla v Čl. II, odst. 1)
odstraněna věta: Dárce prohlašuje, že dar poskytuje kraji na financování a podporu
kultury.

Usnesení 06/02/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnou dar Krajskému fotbalové svazu ve výši
1,5 mil. Kč dle materiálu Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství,
mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru Krajskému fotbalovému svazu Vysočina
na zabezpečení projektu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4.
KCTM 2011
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Bylo schváleno další KCTM v lyžování.
V důsledku toho došlo k ponížení finančních částek u ostatních KCTM o 5 tis. Kč.

Usnesení 07/02/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci sportům: stolní tenis, orientační běh, šachy a atletika
dle uvedeného materiálu a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnou dotaci sportům: fotbal, plavání, hokej,
basketbal, házená, volejbal a lyžování dle uvedeného materiálu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5.
MS v biatlonu 2013
Petr Panovec informoval, že kraj poskytne dotaci na dobudování lyžařského areálu
v Novém Městě na Moravě. Marie Kružíková upřesnila, že příspěvek bude použit
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na infrastrukturu. Částka bude rozložena do dvou let. Na této akci se bude podílet kraj Vysočina,
Nové Město na Moravě a MŠMT. Finanční částka bude poskytnuta formou daru. Jiří Šmrha
vznesl dotaz, kdo má záštitu nad tímto projektem. Petr Panovec odpověděl, že Český svaz
biatlonistů. Jiří Šmrha pohovořil o MS juniorů v biatlonu, které se uskutečnilo v Novém Městě
na Moravě. Zdeněk Kopecký upozornil na problémy, které by v důsledků stavby areálu mohly
nastat: majetkové problémy, hrazení provozních nákladů, hrazení samotných provozních
nákladů na provoz. Prioritou by mělo být klasické lyžování. Petr Stoček vznesl dotaz,
kdy se bude rozhodovat o výši finanční částky, která bude na tento projekt poskytnuta
z krajského rozpočtu. Marie Kružíková odpověděla, že toto téma bude předmětem březnového
zasedání zastupitelstva kraje.
Ksvč bere na vědomí informace o přípravách sportovního areálu v Novém Městě
na Moravě na mistrovství světa v biatlonu 2013.

6.

Stav příprav na Hry V.letní olympiády dětí a mládeže ČR

Petr Panovec sdělil, že v současné době byla podána závazná přihláška na 250 účastníků.
Požadavek byl snížit počet účastníků a zvýšit jejich kvalitu. Byla vypsána veřejná zakázka
na oblečení. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 uchazečů. Během tohoto týden
bude vybrána nejvhodnější nabídka. Materiálové přípravy tím budou hotovy. Hry budou probíhat
v termínu od 22. 6 – 26. 6. 2011 v Olomouci.

Ksvč bere na vědomí informace o stavu příprav na Hry V.letní olympiády dětí a mládeže
ČR.

7.
Diskuze, různé
Jiří Šmrha vznesl dotaz, v jaké fázi je příprava ankety Sportovec Vysočiny. Petr Panovec
odpověděl, že slavnostní vyhlášení bude ve Společenském sále Zámku Polná dne 20. 4. 2011
v 18.00 hod.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 21. března 2011 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.

8.

Ukončení jednání

Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Petr Stoček v. r.
předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 22. února 2011.
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