Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 19. 9. 2011
Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

6. Šmrha Jiří (místopředseda)

2. Šíma Luděk

7. Straka Luboš

3. Paclík Martin

8. Stoček Petr (předseda)

4. Coufal Karel

9. Holas František

5. Nejedlá Dagmar

10. Panovec Petr (tajemník)

Omluveni:
1. Dovřák Vít

2. Ondrušek Roman

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

3. Čech Zbyněk (OSH)

2. Mikulíková Alena (OŠMS)

4. Burda Jan (RDMKV)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Koordinace činnosti s KOUSem, Radou dětí a mládeže;
4. Změna pravidel Volný čas a informace o Dofinancování evropských projektů;
5. Návrh na vyhlášení grantových programů pro rok 2012;
6. Informace o rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2012;
7. Projednání příspěvku Nadaci olympioniků;
8. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2012;
9. Diskuse, různé;
10. 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 8 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 4/2011 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
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3. Koordinace činnosti s KOUSem, Radou dětí a mládeže
Jan Burda informoval členy komise o spolupráci Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina s Kraje
Vysočina. Celková spolupráce je na velmi dobré úrovni. Proběhlo přerozdělení finančních
prostředků od Kraje Vysočina přes KOUS k jednotlivým organizacím na základě mimořádné
podpory. Dále pohovořil o sekcí KOUSu.
Ksvč bere na vědomí informace o koordinaci činnosti s KOUSem, Radou dětí a mládeže
Kraje Vysočina.
4. Změna pravidel Volný čas a informace o Dofinancování evropských projektů
Během jednání se dostavil člen komise Martin Paclík.
Alena Mikulíková okomentovala podkladový materiál. V roce 2010 byla Radou Kraje Vysočina
schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011, která plně a úspěšně nahradila grantový
program z Fondu Vysočiny – Volný čas. Pravidla nebudou nastavena pouze na daný rok,
ale budou kontinuální. Jan Burda vyslovil názor k Čl. 3, odst. 3., bod b): občanská sdružení –
doloží stanovy s označením dne registrace na MV ČR a doklad o přidělení IČO; organizační
jednotky občanských sdružení oprávněné jednat svým jménem – doloží registrační listinu
nebo jiný obdobný doklad o zřízení a o oprávnění jednat svým jménem, stanovy s označením
dne registrace na Ministerstvu vnitra ČR a doklad o přidělení IČO, aby byla doplněna věta,
že pokud je ve stanovách uvedeno IČO nemusí organizace dokládat výpis z příslušného
rejstříku. Petr Panovec řekl, že tento požadavek bude do Pravidel zakomponován.
Usnesení 10/04/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s předloženými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež (Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Rozvoj aktivit
volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Dále Alena Mikulíková okomentovala podkladový materiál „Aktualizace Pravidle Rady Kraje
Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů“.
Tato pravidla definují oblasti finanční podpory evropských vzdělávacích projektů.
Jedním z podporovaných programů je Program celoživotního učení, v němž i projekty v rámci
aktivity eTwinning, které získaly Quality Label na národní úrovni. V pravidlech nejsou dostatečně
definovány parametry podpory eTwinningu a zároveň je třeba provést přesun podporované
oblasti vzhledem k lepší orientaci a porozumění.
Ksvč bere na vědomí informace o aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina
na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
5. Návrh na vyhlášení grantových programů pro rok 2012
Petr Panovec informoval o návrhu na vyhlášení GP pro rok 2012. OŠMS navrhuje tyto GP:
GP Sportoviště 2012 - GP určený na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné
aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Celková navržená
alokace činní 3 mil. Kč.
GP Sportujeme 2012 - GP je zaměřen na celoroční dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží
v oblasti sportu. Celková navržená alokace činní 2 mil. Kč.

Číslo jednací: KUJI

84571/2011

Číslo stránky

2

GP Jednorázové akce 2012 - GP je zaměřen na jednorázové akce v obcích kraje s účastí dětí
a mládeže. Celková navržená alokace činní 2 mil. Kč.
Petr Panovec vyslovil požadavek na členy komise na preferenci GP. Členové komise
se jednotně shodli na preferenci GP, a to:
GP Sportoviště 2012
GP Jednorázové akce 2012
GP Sportujeme 2012.
Ksvč bere na vědomí informace o návrhu na vyhlášení GP pro rok 2012 a doporučuje
změnit pořadí GP, a to: GP Sportoviště 2012, Jednorázové akce 2012 a Sportujeme 2012.
6. Informace o rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2012
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Jedná se o pravidelné položky. U žádné
z položek nedošlo ke krácení finanční částky. Dnes byl návrh rozpočtu při prvním čtení
schválen. Nyní bude návrh rozpočtu předložen k projednání v politických klubech
a na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bude rozpočet schvalován. Marie Kružíková
informovala o finančním navýšení položky „Podpora organizátorů mistrovství“ o 100 tis. Kč.
Pro letošní rok je již částka vyčerpána. Proběhne zasedání týkající se změny pravidel
na podporu organizátorů mistrovství. Luboš Straka řekl, že olympijské sporty získávají dotace
od státu. Martin Paclík řekl, že by bylo vhodné do pravidel zakomponovat „uzávěrky“ a finanční
prostředky poskytovat ve dvou etapách. Část peněz poskytnout v prvním pololetí a druhou
část ve druhém pololetí. Dagmar Nejedlá vyslovila názor vytvořit např.: Nadaci pro úspěšné
sportovce. Luboš Straka se přiklonil k rozdělení finančních prostředků do dvou pololetí.
Zdeněk Kopecký vyslovil požadavek na OŠMS vytvořit sumář žádostí za poslední 3 roky týkající
se: kdo žádal, v jaké výši žádal, kdo byl podpořen atd. Dále vyslovil názor, že žádosti
lze paušálně krátit (snížit procento příspěvku). Jan Burda řekl, že tento systém poskytnutí dotací
je nastaven i u evropských projektů. K rozdělení podpory na dvě pololetí se rozvinula diskuze.
Petr Panovec řekl, že na základě připomínek členů komise, bude v pravidlech forma čerpání
upravena. Upravený materiál bude na příštím zasedání komise předložen členům ke schválení.
Ksvč bere na vědomí informace o návrhu rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok
2012.
7. Projednání příspěvku Nadaci olympioniků
Petr Panovec okomentoval podkladový materiál. Představitelé Nadačního fondu klubu
olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina požádali Kraj Vysočina
o poskytnutí finančního daru ve výši 60 000 Kč pro humanitární, sociální a zdravotní podporu
fyzických osob, které se zúčastnily Olympijských her jako oficielně akreditovaní reprezentanti.
Jiří Šmrha řekl, že o reprezentanty, kteří vynikajícím způsobem v minulosti reprezentovali vlast
na Olympijských hrách, by se měl postarat stát nebo sportovní svazy. Někteří další členové
vyjádřili názor, že tuto problematiku by měl řešit stát, nikoliv kraj. Celkem 6 členů vyslovilo
nesouhlas s poskytnutím finančního daru a celkem 3 členové vyslovili souhlas s poskytnutím
finančního daru Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů.
Usnesení 11/04/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
nesouhlasí
s poskytnutím daru Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého,
Pardubického a Vysočina, neboť danou problematiku má řešit stát, nikoliv kraj.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (3 proti, 0 se zdržel).
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8. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2012
Zbyněk Čech okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina pravidelně oslovuje organizátory
akcí. Do seznamu se mohou dostat akce splňující např.: kritéria v přínosu pro cílovou skupinu
důležitou pro kraj, tradice akce, nadregionální charakter akce, rozpočet akce vyžadující
spolufinancování z veřejných prostředků apod. Žádosti jsou poté hodnoceny OŠMS, OSH,
OKPPCR, radní RNDr. Marií Kružíkovou a radním Ing. Tomášem Škarydem. Dagmar Nejedlá
vyslovila podnět na ponížení poskytnutých podpor u akcí: Silniční běh na 15 km městem Jarmily
Kratochvílové, Jihlavská 24 mtb, SOKOLSKÝ SLET – Kraj Vysočina „150 let v pohybu“.
Získané finanční prostředky by bylo vhodné převést na podporu vyšších soutěžích.
Petr Panovec odpověděl, že získané finanční prostředky by zůstaly na OSH.
Ksvč byla seznámena s projednáním návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok
2012 a bere ho na vědomí.
9. Diskuze, různé
Dagmar Nejedlá vznesla dotaz na probíhající stavbu areálu v Novém Městě na Moravě.
Petr Panovec odpověděl, že stavba areálu probíhá podle naplánovaného harmonogramu.
Petr Stoček pohovořil o materiálu „Zákon o sportu - věcný záměr“. Tento materiál bude součástí
zápisu.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 17. října 2011 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15
10. 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 21. září 2011.
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