Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 18. 4. 2011

Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

6. Stoček Petr (předseda)

2. Šíma Luděk

7. Ondrušek Roman

3.Paclík Martin

8. Holas František

4. Nejedlá Dagmar

9. Panovec Petr (tajemník)

5. Šmrha Jiří (místopředseda)

Omluveni:
1. Coufal Karel

2. Straka Luboš

Neomluveni:
1. Dvořák Vít

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

3. Hamza Jiří (OC WCH Biathlon 2013)

2. Prokop Vilibald (OŠMS)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Informace o MS 2013 v biatlonu v Novém Městě na Moravě (p.Hamza);
4. Informace o grantu Sportoviště;
5. Informace o žádostech dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
celoroční sportovní aktivity handicapovaných sportovců;
6. Projednání náplně a případné účasti na Kulatém stole na téma Volný čas;
7. Projednání žádosti baseballového klubu Nuklears Třebíč o dotaci na pořádání MS kadetu
v baseballe;
8. Diskuse, různé;
9. Ukončení jednání.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Informace o grantu Sportoviště;
4. Informace o žádostech dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
celoroční sportovní aktivity handicapovaných sportovců;
5. Informace o MS 2013 v biatlonu v Novém Městě na Moravě (p.Hamza);
6. Projednání náplně a případné účasti na Kulatém stole na téma Volný čas;
7. Projednání žádosti baseballového klubu Nuklears Třebíč o dotaci na pořádání MS kadetu
v baseballe;
8. Diskuse, různé;
9. Ukončení jednání.
Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen.
2.
Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 2/2011 - jednotlivé body
a usnesení byly bez připomínek. Petr Stoček vznesl dotaz k vývoji projektu „Bezpečné branky“.
Petr Panovec odpověděl, že v současné době probíhá výroba 22 kusů branek. Petr Stoček dále
vznesl dotaz na bod „KCTM 2011“, který byl projednán na minulém zasedání Ksvč.
Petr Panovec odpověděl, že materiál byl radou kraje i zastupitelstvem kraje schválen.
V současné době jsou smlouvy ze strany kraje již podepsány.
3.
Informace o grantu Sportoviště
Vilibald Prokop sdělil, že celkový objem finančních prostředků na rok 2011 činí 3 mil. Kč.
GP je rozdělen do dvou podprogramů:
Podprogram A: Drobná údržba sportovišť ve výši 800 tis. Kč.
Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť ve výši 2,2 mil. Kč.
Cílem programu je výstavba a údržba zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující
ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. V podprogram A je minimální výše
finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt 10 000,- Kč, maximální výše příspěvku
je 30 000,- Kč. V podprogram B je minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt 30 001,- Kč, maximální výše příspěvku je 100 000,- Kč. Celkem bylo zaevidováno
129 žádostí s celkovou požadovanou výší cca 5,6 mil. Kč. Celkem 80 žádostí postoupilo
k formálnímu hodnocení v celkové výši 3,5 mil. Kč. K podpoře bylo doporučeno 67 žádostí
ve výši 3 mil. Kč. Dne 26. 4. 2011 bude materiál předložen na zasedání rady kraje a následně
na květnovém zasedání zastupitelstva kraje. U podprogramu A nastal v letošním roce velký
převis a proto byla část finančních prostředků z podprogramu B přesunuta do podprogramu A.
Ksvč bere na vědomí informace o grantovém programu Sportoviště.
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4.

Informace o žádostech dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity handicapovaných sportovců
Petr Panovec řekl, že pro letoší rok je z rozpočtu kraje na Pravidla vyčleněna částka ve výši
300 tis. Kč. Dotace je určena na podporu a zlepšení celoročních sportovních aktivit
handicapovaných sportovců z řad dětí, mládeže i dospělých. OŠMS několikrát vyzval organizace
zaměřené na práci s handicapovanými sportovci s tím, že mohou podat žádosti o dotace
na celoroční sportovní aktivity handicapovaných sportovců. Byly zaevidovány pouze 4 žádosti
o dotaci v celkové výši 50 tis. Kč. Tyto žádosti budou podpořeny. Podpora handicapovaným
sportovcům bude poskytnuta i příští rok.
Ksvč bere na vědomí informace o žádostech dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro
přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity handicapovaných sportovců

5.
Informace o MS 2013 v biatlonu v Novém Městě na Moravě
Jiří Hamza okomentoval prezentaci k MS 2013 v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Mistrovství se bude konat v areálu Sportovního klubu Nové Město na Moravě, který se stal
zároveň organizátorem celé této významné akce. Jedná se o dosud největší a nejvýznamnější
sportovní událost, která se na území kraje Vysočina uskuteční. Dle předloženého rozpočtu
se na financování investic na dobudování celého sportovního areálu bude podílet i MŠMT,
Nové Město na Moravě a dále budou čerpány i prostředky z ROPu. Celkem by mělo být
proinvestováno vč. DPH 306 mil. Kč. Kraj Vysočina na svém březnovém zasedání zastupitelstva
kraje schválil účelovou investiční dotaci ve výši 60 mil. Kč. Předběžná dohoda s MŠMT zajišťuje
finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč na stavební investice a 20 mil. Kč na strojní investice.
Pavel Kopecký vznesl dotaz na šíři běžeckých tratí. Jiří Hamza odpověděl, že šíře tratě musí
být 9 m a v zatáčce 12 m. Pavel Kopecký dále vznesl dotaz na délku trvale zasněžených tratí.
Jiří Hamza odpověděl, že délka bude 3,6 km. Jiří Šmrha vznesl dotaz, kdy se začne vyrábět
sníh. Jiří Hamza odpověděl, že sníh se bude vyrábět 1 rok dopředu.

Během jednání odešel člen komise Pavel Kopecký.

Ksvč bere na vědomí informace o přípravách sportovního areálu v Novém Městě
na Moravě na mistrovství světa v biatlonu 2013.

6.
Projednání náplně a případné účasti na Kulatém stole na téma Volný čas
Vilibald Prokop sdělil, že proběhlo zasedání se zástupci odborů krajského úřadu. Výstupem
bylo, že dne 13. 6. 2011 proběhne zasedání Kulatého stolu na téma „Volný čas a sport v kraji
Vysočina“. Cílem zasedání bude specifikace největších problémů v této oblasti a následné
navržení řešení problémů. Členům komise byla nabídnuta možnost zúčastnit se tohoto
zasedání. Na toto zasedání se přihlásili: Petr Stoček, Martin Paclík, Dagmar Nejedlá, František
Holas, Roman Ondrušek.

Usnesení 08/03/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
souhlasí
s nominací členů komise na účasti Kulatého stolu na téma „Volný čas a sport v kraji Vysočina“
a to ve složení: Petr Stoček, Martin Paclík, Dagmar Nejedlá, František Holas a Roman
Ondrušek.
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Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7.

Projednání žádosti baseballového klubu Nuklears Třebíč o dotaci na pořádání
MS kadetu v baseballe
Členům komise byl dodatečně rozdán podkladový materiál. Petr Panovec řekl, že v letošním
roce byl za výrazné podpory kraje Vysočina dokončen areál baseballového hřiště v Třebíči.
V Barceloně schválila mezinárodní technická komise rozpis Evropského šampionátu kadetů
2011. Protože třebíčský klub Nuclears patří mezi nejlépe pracující kluby v České republice
a současné podmínky splňují všechny požadavky na konání vrcholných akcí, bylo mu přiděleno
pořádání ME kadetu v baseballe v roce 2011. Klub požádal kraj Vysočina o dotaci na pořádání
tohoto šampionátu.

Usnesení 09/03/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 z kapitoly
Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
8.
Diskuze, různé
Martin Paclík informoval, že ve dnech 27. 5. – 28. 5. 2011 proběhne Bambiriáda v Jihlavě.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 16. května 2011 od 13:00 hod. v sídle FC
Vysočina Jihlava.

9.
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 19. dubna 2011.
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