Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 4/2013
konaného dne 11. 9. 2013 v Dolní Rožínce
Přítomni:
1. Nováková Hotařová Jana

5. Vaňková Magda (předsedkyně)

2. Myslivec Josef

6. Bárta Ladislav

3. Svoboda Čestmír

7. Burda Jan

4. Bártová Martina

8. Kastner Milan (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Sedláček Zdeněk (místopředseda)

3. Ondrušek Roman

2. Hrdlička Jindřich

4. Vitásek Čestmír

5. Kukrechtová Alena

6. Holas František

Hosté:
1. Fialová Jana (RK)

2. Mach Ivo (OŠMS)

Program:
Informace o činnosti a prohlídka statku;
Zahájení jednání a schválení programu;
Kontrola zápisu;
Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2013 a příprava záměrů
a vyhlášení grantových programů pro rok 2014;
5. Příprava rozpočtu oddělení mládeţe a sportu na rok 2014;
6. Vyhodnocení ţádostí o zřizování a fungování krajských center talentované mládeţe;
7. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny;
8. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2014;
9. Diskuse, různé;
10. Ukončení jednání.
1.
2.
3.
4.

1. Informace o činnosti a prohlídka statku
Břetislav Sucharda, vedoucí a hlavní cvičitel koní, provedl členy na Zámeckém statku v Dolní
Roţínce a seznámil je s činností statku. Cílem organizace je naplnění volného času dětí
a mládeţe, formou vzdělávání a výchovy, při níţ koně slouţí jako metodická pomůcka a velmi
dobrý motivační prvek, na statku je 13 koní a vystřídá se tu ročně 300 – 400 účastníků. Patří
mezi významné subjekty v oblasti práce s dětmi, mládeţí a postiţenými v regionu Vysočiny.
Princip sluţeb parawesternového centra je zaloţen na dlouholeté spolupráci a zkušenostech
s nároky a poţadavky handicapovaných osob.
2. 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,
ţe Ksvč je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, který byl 7 hlasy schválen.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Po té předala slovo paní radní Janě Fialové, která krátce pohovořila o přípravě pořádání
olympijských her dětí a mládeţe. Dále okomentovala akci „Sportovec Kraje Vysočina 2012“,
které se zúčastnila a konstatovala, ţe tato akce měla velmi nízkou úroveň a společně s členy
KSVČ se shodli, ţe by tato akce měla být spolupořádána i Krajem Vysočina. Členové komise
ustanovili pracovní skupinu, která bude zastoupena radní Janou Fialovou, Janem Burdou
a Magdou Vaňkovou za KSVČ, Milanem Kastnerem a Ivo Machem za oddělení mládeţe
a sportu OŠMS. Pracovní skupina se sejde během října na jednání s Ivanou Šteklovou, vedoucí
odboru sekretariátu hejtmana, kde budou jednat o finančním rozpočtu a podkladových
materiálech pro listopadové jednání KSVČ, na které bude pozván i hejtman kraje. Bude jednáno
i se zástupci Jihlavských listů, stávajícího organizátora „Sportovce Kraje Vysočina“. Místa
navrţena ke konání „Sportovce Kraje Vysočina“ jsou okresní města v Kraji Vysočina, která by se
po roce střídala.
Usnesení 14/04/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje organizačně podpořit akci „Sportovec Kraje Vysočina“ Krajem Vysočina, po dohodě
se současným organizátorem a
doporučuje
zřídit pracovní skupinu týkající se akce „Sportovec Kraje Vysočina“ a
nominuje
členy Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina Jana Burdu a Magdu Vaňkovou
do pracovní skupiny.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 2 se zdrţeli).
Jana Fialová se rozloučila s členy a opustila jednání z důvodu další smluvené schůzky.
3. Kontrola zápisu
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 3/2013 - jednotlivé body
a usnesení byly bez připomínek
4. Zhodnocení grantových programů z Fondu Vysočiny v roce 2013 a příprava
záměrů a vyhlášení grantových programů pro rok 2014
Ivo mach informoval členy KSVČ o vyhlášení nových grantových programů na rok 2014.
Záměrem je vyhlásit tři grantové programy: „Sportujeme“, „Sportoviště“ a „Jednorázové akce“,
ale záleţí na výši schválených finančních prostředků, pokud bude méně finančních prostředků,
budou vyhlašovány grantové programy „Jednorázové akce“ a „Sportujeme“ střídavě po roce.
Na podnět Jana Burdy byla rozvázaná debata na téma příjemců podpory u GP „Sportujeme“
a dotačního programu „Volný čas“, který je vyhlašován dle pravidel rady kraje. Členové navrhují,
ţe pokud tyto dva programy budou vyhlašovány souběţně, tak do GP „Sportujeme“ by měly
ţádat sportovní organizace a do „Volného času“ volnočasové organizace. V rámci „Volného
času“ by bylo vhodné spíše finančně podpořit organizace, dlouhodobě věnujících se dětem
a mládeţi, před jednorázovými akcemi, např. obcí. Milan Kastner konstatoval, ţe je těţké určit
hranice, mezi tím, co je sport a co volnočasová aktivita. Jan Burda navrhl, ţe by měli být
ţadatelé vyváţeni - do „Volného času“ by mohli ţádat i sportovní organizace o finanční podporu
na volnočasové aktivity a naopak do GP „Sportujeme“ i volnočasové organizace na podporu
sportovních aktivit. Milan Kastner a Ivo Mach navrhují členům, ţe některé z dalších zasedání je
moţné na tuto problematiku jednání zaměřit a nově vymezit ţadatele o finanční podporu v rámci
grantových programů i „Volného času“. Jan Burda doplňuje, ţe by také bylo vhodné pohlídat
ţadatele, aby souběţně neţádali ve více programech.
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5. Příprava rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2014
Milan Kastner okomentoval materiál týkající se rozpočtu kapitoly oddělení mládeţe a sportu
na rok 2014.
- Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků Kraje Vysočina
- Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích
- Podpora koordinace výchovy sportovní mládeţe
- Podpora všesportovního kolegia Kraje Vysočina
- Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeţe ČR a účast Kraje Vysočina na těchto
hrách
- Podpora Mezinárodní česko-finské hokejové školy. Burda se dotázal, proč tato akce není
standardně zařazena do VIP akcí? Milan Kastner reagoval, ţe je to aktivita organizovaná
oddělením mládeţe a sportu, proto zařazeno do jejich rozpočtu.
- Podpora krajských a vyšších kol soutěţí a přehlídek v Kraji Vysočina
- Podpora Rady dětí a mládeţe Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké
výměny zkušeností (RVVZ
- Podpora aktivit handicapovaných sportovců
- Volný čas
Jan Burda konstatoval, ţe je nepoměr navrţených finanční částek mezi „Volným časem“
a „všesportovním kolegiem“ a navrhuje přesunout část finančních prostředků do „Volného času“.
Magda Vaňková se také připojuje, a dodává, ţe je řada kvalitních projektů nepodpořených
z „Volného času“. Ladislav Bárta také okomentoval, ţe toto plošné přidělení finančních
prostředků pro „všesportovní kolegium“ není průhledné, mohou i dále ţádat o finanční příspěvky
v projektech a také se přiklání k přerozdělení částky do „Volného času“.
Usnesení 15/04/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Bere na vědomí
návrh rozpočtu kapitoly oddělení mládeţe a sportu OŠMS a
doporučuje
radě kraje navýšit finanční prostředky pravidel rady kraje „Volný čas“ na poskytování
dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeţe na 2 500 tis.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrţeli).
6. Vyhodnocení žádostí o zřizování a fungování krajských center talentované
mládeže
Milan Kastner okomentoval materiál týkající se ţádostí o finanční prostředky na sportovní
aktivity center talentované mládeţe.
Chystá nová pravidla. Musí být prokazatelné, ţe finanční prostředky budou řádně vyuţity
na danou aktivitu.
7. Kontroly vybraných projektů grantů z Fondu Vysočiny
Ivo Mach okomentoval materiál týkající se provedených průběţných veřejnosprávních kontrol
projektů grantových programů FV: „Sportujeme 2012“, „Sportoviště 2013“ a „Jednorázové akce
2013“. U ţádného kontrolovaného subjektu nebylo shledáno ţádné pochybení, vše bylo
v pořádku.
8. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2014
Milan Kastner okomentoval materiál týkající se „VIP akcí v Kraji Vysočina pro rok 2014“. Jedná
se o pravidelně opakující se tradiční akce, které mají regionální nebo nadregionální charakter.
Martina Bártová se dotázala, jakým způsobem se dá akce zařadit mezi „VIP akce Kraje
Vysočina“? Milan Kastner reaguje: Prostřednictvím formuláře z krajského úřadu, kterým se dá
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poţádat o zařazení významné akce mezi „VIP akce“. Ladislav Bárta doplňuje, ţe jsou to akce,
které mají velký význam i vzhledem k reklamám v médiích, které si mohou finančně dovolit.
Jana Nováková Hotařová okomentovala jihlavský půlmaraton: Podobné akce jiţ v Jihlavě
proběhly, běh nemá tradici a v minulém ročníku neměl ani mnoho účastníků a navrhuje
prověření této aktivity, protoţe se obává, ţe je to spíše jednorázová akce. Ladislav Bárta zmínil
podobnou akci konající se ve Ţďáře nad Sázavou, která má jiţ velkou tradici a je finančně
podpořena z kapitoly mistroství.
Usnesení 16/04/2013/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
byla seznámena s projednáním návrhu „Podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2014“ a bere
ho na vědomí a
doporučuje
radě kraje prověřit akci „Jihlavský půlmaraton“, zdali svým charakterem je oprávněna být
zařazena mezi „VIP akce Kraje Vysočina“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrţeli).
9. Diskuse, různé
Jan Burda členy pozval na akci s názvem „Celostátní velká výměna zkušeností“, která se
uskuteční ve dnech 15. – 17. listopadu 2013 v Třebíči, jedná se o setkání dobrovolníků
i profesionálů pracujících s dětmi a mládeţí.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 13. listopadu 2013 v sídle krajského úřadu.
10. Ukončení jednání
Magda Vaňková poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila jednání.

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

Ing. Milan Kastner
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Škrdlová Zuzana dne 11. 9. 2013
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