Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 7/2011
konaného dne 19. 12. 2011
Přítomni:
1. Zdeněk Kopecký

5. Jiří Šmrha (místopředseda)

2. Luděk Šíma

6. Petr Stoček (předseda)

3. Martin Paclík

7. Petr Panovec (tajemník)

4. Karel Coufal

Omluveni:
1. Dagmar Nejedlá

4. Roman Ondrušek

2. Vít Dvořák

5. František Holas

3. Luboš Straka

Hosté:
1. Vilibald Prokop (OŠMS)
Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Grantové programy na rok 2012;
4. Zhodnocení činnosti komise v roce 2011 a příprava plánu práce na rok 2012;
5. Diskuse, různé;
6. 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 je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 6 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 6/2011 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
K vyhodnocení žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované mládeže Petr
Panovec uvedl, že Krajské centrum talentované mládeže stolního tenisu požádalo o snížení
příspěvku o 6 tis. Kč, z důvodu nedostatku finančních prostředků na spolufinancování.
3. Grantové programy na rok 2012
Vilibald Prokop informoval o grantových programech Fondu Vysočiny schválených na rok 2012:

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

- Sportoviště 2012 – schválena alokace ve výši 3 mil. Kč;
- Jednorázové akce 2012 – schválena alokace ve výši 2 mil. Kč;
- Sportujeme 2012 – schválena alokace ve výši 1,5 mil. Kč.
Po přípravě jednotlivých grantových programů budou informace elektronicky zaslány členům
komise.
4. Zhodnocení činnosti komise v roce 2011 a příprava plánu práce na rok 2012
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2012. Plán činnosti je
připraven ve stejné struktuře jako na rok 2011 s tím, že vzhledem k tomu, že je příští rok rokem
volebním, je připraven pouze do září. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku
doplnit.
Petr Stoček vyhodnotil účast členů na jednotlivých zasedáních komise pro sport a volný čas
v tomto volebním období.
Usnesení 17/07/2011/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti komise pro sport a volný čas na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Diskuse, různé
Petr Stoček informoval o rezignaci Víta Dvořáka na funkci člena komise pro sport a volný čas.
Politický klub ODS navrhuje na jeho místo jmenovat Pavla Nevrklu. Materiál týkající se
rezignace a jmenování nového člena komise bude předložen radě kraje ke schválení 3. 1. 2012.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 16. ledna 2012, od 13.00 hodin.
6. 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: Dana Vrábelová dne 20. prosince 2011.

Číslo jednací: KUJI
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