Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 5/2013
konaného dne 13. listopadu 2013
Přítomni:
1. Nováková Hotařová Jana

5. Vitásek Čestmír

2. Myslivec Josef

6. Vaňková Magda (předsedkyně)

3. Svoboda Čestmír

7. Kukrechtová Alena

4. Ondrušek Roman

8. Holas František

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

4. Bárta Ladislav

2. Hrdlička Jindřich

5. Burda Jan

3. Bártová Martina

6. Kastner Milan (tajemník)

Hosté:
1. Mach Ivo (OŠMS)

2. Straka Luboš (VŠK KV)

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu;
3. Problematika „Sportovec Kraje Vysočina“;
4. Investice do rekonstrukcí sportovišť;
5. Vyřizování ţádostí na podporu sportu, mládeţe a NNO mimo stanovená pravidla;
6. Změna Pravidel Rady kraje;
7. Informování o stavu příprav ZODM 2014;
8. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014;
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,
ţe Ksvč je usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, který byl 8 hlasy schválen.
2. Kontrola zápisu
Luboš Straka vznesl připomínku k zápisu ze zasedání KSVČ č. 4/2013, týkající se diskuse
o finanční dotaci pro Všesportovní kolegium a Volný čas v bodě programu č. 5. Příprava
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rozpočtu oddělení mládeţe a sportu na rok 2014. Konstatuje, ţe dotace je poskytnuta na kaţdé
dítě do 18 let, které je aktivně zapojeno do sportovní činnosti a platí členské příspěvky, jedná se
o 38 000 dětí. Nepoměr mezi dětmi, které se zabývají volným časem a sportem je obrovský,
i finanční náklady spojené se sportem jsou vyšší. Kraj se prezentuje úspěšnými sportovci.
Všechny finanční dotace jsou vyúčtovávány dle smluv, finanční prostředky jsou průhledné.
Magda Vaňková reagovala, ţe diskuse vznikla v souvislosti s nedostatkem finančních
prostředků na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeţe a velkým rozdílem mezi příspěvkem
na Volný čas a Všesportovní kolegium.
3. Problematika „Sportovec Kraje Vysočina“
Ivo Mach seznámil členy s průběhem a výsledkem schůzky pracovní skupiny akce Sportovec
Kraje Vysočiny. Na schůzce bylo dojednáno, ţe Kraj Vysočina by rád převzal iniciativu
nad galavečerem této akce s tím, ţe by galavečer koloval po okresních městech. Administrativní
stránku akce bude zajišťovat Kraj Vysočina i nadále. Dne 15. listopadu 2013 proběhne schůzka
s paní Krpálkovou, kde jí budou oznámeny stanoviska zástupců Kraje Vysočina.
4. Investice do rekonstrukcí sportovišť
Ivo Mach okomentoval, ţe se jedná o mimořádnou finanční dotaci, poskytnutou, nad rámec
Fondu Vysočiny Grantového programu Sportoviště. V letošním roce byla poskytnuta
na rekonstrukci „Houmranových plotů“ v areálu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Důvodem bylo konání
mistroství Evropy muţů v softbale. Jednalo se o finanční částku 282 000,- Kč.
5. Vyřizování žádostí na podporu sportu, mládeže a NNO mimo stanovená pravidla
Ivo Mach okomentoval akce, na které byla poskytnuta mimořádná finanční podpora:
1. Podpora regionální olympiády dětí a mládeţe v Náměšti nad Oslavou. Akce proběhne
25. 5. – 30. 5. 2014 v Náměšti nad Oslavou, jedná se o pátý ročník šestidenní sportovní
akce pro děti a mládeţ (50 000,- Kč).
2. Podpora handicapovaného sportovce Romana Dohnala na účasti
pro neslyšící, která proběhla ve dnech 26. 7. – 4. 8. 2013 (10 000,- Kč).

olympiády

3. Finanční dar městu Třebíč na pořádání soutěţe Dětská scéna - přehlídka dětského
divadla krajského postupového kola celostátní přehlídky školních dětských pěveckých
sborů a celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro kraj Vysočina
(28 400,- Kč).
4. Podpora poháru Josefa Masopusta. Jedná se o krajské kolo turnaje studentů středních
škol ve fotbale (150 000,- Kč).
5. Podpora Mezinárodní hokejové školy. Jedná se o dlouhodobou aktivitu, kterou pořádá
HC Dukla Jihlava. Akce proběhla 27. 7. – 3. 8. 2013 na Horáckém zimním stadionu
v Jihlavě (200 000,- Kč).
6. Finanční podpora organizátorům mistroství světa v biatlonu v Nové Městě na Moravě
(25 mil. Kč).
6. Změna Pravidel Rady kraje
Ivo Mach informoval přítomné, ţe pravidla rady kraje v oblasti volnočasových aktivit a sportu
jsou nyní ještě zpracovávány. Vznikly komplikace v souvislosti s novým občanským
zákoníkem. Poukázal na průvodce právní úpravou dle spolku nového občanského zákoníku,
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který lze najít na webových stránkách českého olympijského výboru: Novela Občanského
zákoníku - informace pro sportovní organizace - občanská sdruţení.
7. Informování o stavu příprav ZODM 2014
Ivo Mach informoval přítomné, ţe pracovní skupina se pravidelně schází a jedná o přípravách
ZODM. Nyní probíhá schůzka pracovní skupiny ZODH 2014 s agenturou, která se podílí
na zahajovacím ceremoniálu ZODM 2014, které se účastní i tajemník komise Milan Kastner.
Jsou schválené smlouvy o spolupráci s městy, ve kterých se bude ZODM 2014 konat a téměř se
všemi sportovními kluby, které budou jednotlivé sportovní disciplíny zajišťovat.
Dále zmínil propagaci ZODM.
8. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014
Magda Vaňková vyzvala přítomné ke zváţení doplnění aktivit do Plánu činnosti KSVČ na rok
2014 a místo výjezdního zasedání do sportovní nebo volnočasové organizace.
Luboš Straka přítomným navrhuje moţnost výjezdního zasedání do Active - střediska volného
času, příspěvková organizace, Ţďár nad Sázavou.
Plán činností i místo výjezdního zasedání bude upřesněno na příštím zasedání.
9. Diskuse, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 11. prosince 2013 od 13:30 hodin 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

Mgr. Ivo Mach
Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Škrdlová Zuzana dne 13. 11. 2013
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