Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2013
konaného dne 10. 4. 2013
Přítomni:
1. Němec Miroslav

8. Kukrechtová Alena

2. Sedláček Zdeněk (místopředseda)

9. Bártová Martina

3. Myslivec Josef

10. Vaňková Magda (předsedkyně)

4. Svoboda Čestmír

11. Bárta Ladislav

5. Ondrušek Roman

12. Burda Jan

6. Hrdlička Jindřich

13. Mach Ivo (tajemník)

7. Vitásek Čestmír

Nepřítomni (omluveni):
1. Holas František

Hosté:
1. Kastner Milan (OŠMS)

3. Straka Luboš (VŠK KV)

2. Šteklová Ivana (OSH)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu;
3. Představení nového vedoucího oddělení mládeže a sportu;
4. Informace o Sportovci Vysočiny – Zbyněk Čech (Odbor sekretariátu hejtmana);
5. Koordinace činnosti s KOUSem, Radou dětí a mládeže;
6. Podpora sportovních mistrovství a krajské reprezentace z rozpočtu kraje;
7. Informace o grantových programech;
8. Podání návrhů na výjezdní zasedání KSVČ;
9. Diskuse, různé;
10. Ukončení jednání.
1. Zahájení jednání a schválení programu
Magda Vaňková, předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“), zahájila jednání a přivítala všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatovala,
že Ksvč je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, který byl 11 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 1/2013 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek.
3. Představení nového vedoucího oddělení mládeže a sportu
Ivo Mach představil nového vedoucího oddělení mládeže a sportu, kterým je Milan Kastner.
Milan Kastner nastupuje do funkce vedoucího oddělení od 1. 7. 2013.
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4. Informace o Sportovci Vysočiny
Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, doplnila informace z minulého zasedání
komise týkající se ankety Sportovec Kraje Vysočina. Anketa o nejlepšího sportovce Kraje
Vysočina vznikla v roce 2002 a jednalo se o společný projekt společnosti PAROLAART a Kraje
Vysočina – formálně (smluvně) však tato spolupráce řešena nebyla, z čehož dnes vyplývá
zásadní problém, že na pořádání ankety Sportovec Kraje Vysočina si dělá nárok společnost
PAROLAART, jako na své Know How, což Kraj Vysočina nepřipouští. Spolupráce fungovala tak,
že odbor školství mládeže a sportu zajišťoval odbornou stránku ankety (tj. schválení
vyhlašovaných odborných kategorií v radě kraje, zajištění nominací sportovními kluby
a hodnocení odbornou komisí). Společnost PAROLAART zajišťovala vyhlášení čtenářské ankety
(hlasování veřejnosti anketními lístky z novin a na internetu) a zorganizování slavnostního
vyhlášení vítězů. Na slavnostní vyhlášení Kraj Vysočina poskytoval dotaci ve výši 150 – 250 tis.
Kč a spolupracoval na tvorbě scénáře galavečera. Byl zaveden model rotujících míst konání
slavnostního vyhlášení po všech pěti okresních městech Kraje Vysočina. Zhruba od roku 2008
však úroveň slavnostního vyhlášení postupně klesala, především úroveň scény, účinkujících,
občerstvení apod. Kraj Vysočina na klesající úroveň slavnostního večera upozorňoval,
ale k nápravě ze strany společnosti PAROLAART nedošlo. Kraj Vysočina mj. i z důvodu
snižování rozpočtu v roce 2011 neposkytl dotaci společnosti PAROLAART na pořádání
slavnostního vyhlášení krajského sportovce a navrhl společnosti PAROLAART, že si zajistí
slavnostní vyhlášení komplet ve vlastní režii. Tento návrh však nebyl ze strany PAROLAART
akceptován mj. z důvodu nárokování pořadatelství akce Sportovec Kraje Vysočina právě
společností PAROLAART. Spolupráce Kraje Vysočina a společnosti PAROLAART tedy byla
dohodnuta tak, že Kraj Vysočina bude garantem a administrátorem vyhlášení, sběru nominací a
odborného hodnocení ankety a společnost PAROLAART zajistí slavnostní vyhlášení. Z důvodu
úspor společnost PAROLAART přesunula vyhlašování na jedno místo (na Zámek v Polné, který
měla společnost PAROLAART dlouhodobě v pronájmu), byl tedy zrušen model rotujících míst
vyhlášení. Miroslav Němec předal informace z osobního jednání s paní Krpálkovou, zástupkyní
PAROLAART. PAROLAART vyslovila názor, že se novému jednáním s krajem nebrání a ráda
přijme jakékoliv změny. Seznámil členy s průběhem ankety Sportovec okresu Jihlava. Existuje
štáb spolupořadatelů tvořený zástupci PAROLY, ČSTV, Magistrátu města Jihlavy, DDM Jihlava.
Tito zástupci se schází minimálně 4x ročně před konáním samotné ankety a jasně si stanoví
průběh ankety, doprovodné programy, seznam hostů, časový harmonogram. Navrhl vytvoření
pracovní skupiny složené ze zástupců komise pro sport a volný čas, Kraje Vysočina
a společnosti PAROLAART, kde by byla řešena organizační stránka ankety a slavnostního
večera u příležitosti vyhlášení výsledků. Ivana Šteklová odpověděla, že ve vytvoření skupiny
není problém a upozornila, že zvýšení kvality slavnostního večera u příležitosti vyhlášení
výsledků je také o vyšších finančních nákladech. Je důležité, aby anketa byla veřejností dobře
vnímána. Bylo by dobré do pracovní skupiny pozvat i zástupce OŠMS. Jan Burda vznesl dotaz
na postup vyúčtování poskytnuté dotace společností PAROLAART. Ivana Šteklová odpověděla,
že PAROLAART musí doložit vyúčtování dotace včetně předložení celkového rozpočtu.
Luboš Straka doplnil, že se jedná o významnou akci se sestupnou tendencí. Je to především
o komunikaci. Na slavnostní vyhlášení není zapotřebí zvát známé a drahé umělce.
Během jednání se dostavil člen komise Ladislav Bárta.
Miroslav Němec vznesl dotaz, kdo může navrhnout zařazení ankety do VIP akcí Kraje Vysočina.
Ivana Šteklová odpověděla, že členové komise pro sport a volný čas nominováni za jednotlivé
politické strany mohou přijmout usnesení, ve kterém doporučí radě kraje zařazení ankety do
VIP akcí Kraje Vysočina. Následně připraví OŠMS podkladový materiál, který bude předložen
radě kraje. Členové komise se shodli na vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců komise
pro sport a volný čas, OŠMS, OSH a společnosti PAROLAART. Členové komise jsou na
slavnostní vyhlášení ankety pravidelně zváni.
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Usnesení 13/02/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zařazení ankety Sportovec Kraje Vysočina do VIP akcí pro rok 2014 a
doporučuje
zřídit pracovní skupinu týkající se ankety Sportovec Kraje Vysočina a
nominuje
člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina Miroslava Němce do pracovní skupiny.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
5. Koordinace činnosti s KOUSem, Radou dětí a mládeže
Jan Burda okomentoval podkladový materiál týkající se uznání dobrovolné práce jako
spoluúčasti na projektech Kraje Vysočina. KOUS je koordinační uskupení neziskových
organizací, komunikuje a zastřešuje všechny n.o. co se týče obsahu činnosti v Kraji Vysočina.
KOUS je rozdělen do několika sekcí. Jedná se o neziskovou organizaci dotovanou částečně
krajem a částečně z ostatních zdrojů, které si sdružení samo sežene. V naprosté většině
organizací se práci s dětmi a mládeží věnují dobrovolníci, kteří často práci ve svém sdružení
věnují veškerý volný čas. Materiál byl zatím projednán na zasedání RDMKV a zítra bude
projednán na jednání KOUS. Jedná se o materiál v přípravné fázi. Pokud by byl materiál
schválen v předložené podobě, může dojít k navýšení rozpočtů daných projektů. Jednalo by se
o pomoc organizacím, které by nebyly vystaveny velkému tlaku při shánění finančních
prostředků. Ivo Mach doplnil, že by bylo vhodné se s tímto materiál zabývat na dalším zasedání,
neboť kraj má jiný názor na dobrovolnictví, než je uveden v předloženém materiálu. Bylo by
vhodné pozvat zástupce ORR, OŠMS. Martina Bártová doplnila, že na základě zkušenostní
je potřeba na ministerstvu akreditovat dobrovolnické centrum. Jedná se o dobrý nápad,
ale problém může nastat v dokazování dobrovolnictví a nárůstu administrace. Miroslav Němec
doplnil, že v zákoně je špatně definováno dobrovolnictví. Kraj sám může definovat, kdo bude
dobrovolník. Dobrovolníky využívají i jiné příspěvkové organizace. Otázka je procentuálního
rozložení (práce dobrovolníků může zahrnovat max. 50% vlastního podílu realizátora, tedy max.
30% celkového rozpočtu). Toto rozložení může vést ke snížení organizací, které dotace mohou
získat. Jan Burda doplnil, že veškeré připomínky k materiálu lze zasílat na email:
mail@janburda.cz. S tímto materiál se budou členové zabývat na svém červnovém zasedání.
6. Podpora sportovních mistrovství a krajské reprezentace z rozpočtu kraje
Ivo Mach okomentoval podkladový materiál. Jedná se o pravidelnou agendu. V roce 2012 kraj
podpořil 18 žádostí v celkové výši 729 tis. Kč. na podporu organizace mistroství. Na účast na
ME a MS kraj v roce 2012 podpořil 33 žádostí v celkové výši 521 tis. Kč. V 60 % až 70 % se
jedná o stabilní žadatele. Miroslav Němec vznesl dotaz na doložku „Staženo“. Z čí strany byla
žádost stažena. Ivo Mach odpověděl, že u Gymnázia Vincence Makovského se nejednalo o
podporu mistroství, ale o školní závody. Gymnázium získal dotaci jinou formou. Jan Burda
upozornil na dvojí podporu u SRC Fanatis. Takto byla skutečně dotace poskytnuta, ale Ivo Mach
nebyl schopný bez materiálů, které má ve své kanceláři, na dotaz odpovědět, vrátí se k tomuto
dotazu na příštím zasedání komise.
7. Informace o grantových programech
Ivo Mach rozdal přítomným členům komise neschválený podkladový materiál.
U GP Jednorázové akce 2013 činí celková alokace 2 mil. Kč. Zasedání řídicího výboru
grantového programu zatím neproběhlo. Celkem bylo zaevidováno 128 žádostí v celkové výši
2,4 mil. Kč. U GP Sportoviště 2013 činí celková alokace 3 mil. Kč. Zatím proběhlo první
zasedání řídicího výboru. Celkem bylo zaevidováno 101 žádostí v celkové výši cca 5 mil. Kč.
Miroslav Němec vznesl dotaz, zda lze přesouvat finanční prostředky z podprogramů. Ivo Mach
odpověděl, že o tom rozhoduje řídicí výbor.
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8. Podání návrhů na výjezdní zasedání KSVČ
Jan Burda informoval, že výjezdní zasedání by se uskutečnilo na Zámeckém statku v Dolní
Rožínce. Přítomní členové se shodli, že výjezdní zasedání se uskuteční v září. Cílem
organizace je naplnění volného času dětí a mládeže, formou vzdělávání a výchovy, při níž koně
slouží jako metodická pomůcka a velmi dobrý motivační prvek. Patří mezi významné subjekty v
oblasti práce s dětmi, mládeží a postiženými v regionu Vysočiny. Princip služeb
parawesternového centra je založen na dlouholeté spoluprací a zkušenostech s nároky a
požadavky handicap. osob.
9. Diskuse, různé
Ivo Mach informoval o průběhu Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Místo zahájení se
neuskuteční ve Vysočině aréně, ale na stadionu v Havlíčkově Brodě. Stadion kapacitně
vyhovuje a je plně vybaven.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 12. června 2013 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
10. Ukončení jednání
Magda Vaňková poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila jednání.

Magda Vaňková
předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Ivo Mach
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 11. dubna 2013.
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