Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 27. 9. 2017
Přítomni:

1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

6. Stejskal Zbyněk

2. Wolker Roman

7. Burda Jan

4. Procházka Radek

9. Kastner Milan (tajemník)

3. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)
5. Forst Vlastimil

Nepřítomni (omluveni):

1. Nováková Hotařová Jana
2. Fenárová Magda

3. Skočdopole Jindřich
4. Vaňková Magda
Hosté:

1. Straka Luboš (VŠK KV)
2. Šmarda Michal (starosta města Nové Město
na Moravě)

8. Fink Karel

5. Žák Petr

6. Zemanová Kateřina
7. Limon Martin

3. Maděra Jiří (radní města Nové Město na
Moravě)

Program:

1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2018, (Ing. Milan Kastner);
4. Informace o LODM 2017 (letní olympiáda dětí a mládeže), (Ing. Milan Kastner);

5. Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2018, (Ing. Milan Kastner);
6. Diskuze, různé;
7. Závěr;

1. Zahájení
Čestmír Svoboda, místopředseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že
Ksvč není usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Místopředseda přednesl návrh programu jednání, který byl 5 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 5 hlasy schválen.
Čestmír Svoboda přivítal členy komise a hosty pana Michala Šmardu, starosta města Nové
Město na Moravě a pana Mgr. Jiřího Maděru, radní města Nové Město na Moravě. Michal
Šmarda seznámil členy komise se záměrem vrcholového centra a trénování rychlobruslení.
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Luboš Straka vznesl dotaz na umístění haly pro rychlobruslení. Michal Šmarda odpověděl, že
v prostoru mezi lesem a Medinem. Zbyněk Stejskal vznesl dotaz na vlastníka areálu. Michal
Šmarda odpověděl, že město vlastní pozemky, které jsou dlouhodobě pronajaty sportovnímu
spolku. Stavby patří sportovnímu klubu. Zbyněk Stejskal dále vznesl dotaz, zda město již
nějakým způsobem reagovalo na zrušení Programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení
vyhlášený MŠMT v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu pro spolky
na období 2017-2019. Michal Šmarda odpověděl, že město dlouhodobě ze svého rozpočtu
přispívá na provoz areálu, sportovní činnosti atd. V návaznosti na zrušení programu zatím město
nereagovalo, pokud by muselo, byly by použity prostředky z rezerv rozpočtu. Členové komise
začali debatovat o možném postupu pro získání finančních prostředků v případě nevypsání
nového programu MŠMT. Jiří Maděra informoval členy komise o výstupu ze zasedání Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina o navýšení financí do
sportovní oblasti v Kraji Vysočina. V případě nevypsání nového programu by mohl Kraj Vysočina
přijmout rozpočtové opatření pro rok 2017. Členové komise se shodli, na navýšení podpory pro
Všesportovní kolegium Kraje Vysočina.
Během jednání se dostavila předsedkyně komise Ludmila Řezníčková, člen komise Vlastimil
Forst a Karel Fink.
Úkol: Luboš Straka zpracuje materiál za VŠK KV pro všechny předsedy politických klubů
Zastupitelstva Kraje Vysočina s žádostí o navýšení finančních prostředků.
Usnesení 09/03/2017/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
navýšení finančních prostředků pro Všesportovní kolegium Kraje Vysočina na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželi).

Usnesení 10/03/2017/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
z důvodu zastavení Programu IV. - údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený MŠMT zřízení finanční rezervy na pokrytí nezbytných nákladů plynoucích z údržby a provozu sportovišť
pro zbývající část roku 2017.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželi).

Luboš Straka předal členům komise informaci, že MŠMT uvažuje o vypsání nového programu
určený na údržbu a provoz sportovních zařízení.
3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2018
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál Návrh sportovních akcí (tzv. VIP akcí) Kraje
Vysočina na rok 2018. Jedná se o akce s výrazně nadregionálním charakterem, akce s dlouhou
tradicí nebo nové akce, které mají ambici být novou významnou akcí nebo akce, které nelze
podpořit z jiných systémových dotačních titulů Kraje Vysočina. Dále přítomné blíže seznámil
s jednotlivými akcemi uvedenými v předloženém materiálu „Návrh sportovních akcí (tzv. VIP
akcí) Kraje Vysočina v roce 2018“. V rozpočtu na rok 2018 je v této fázi přípravy rozpočtu
počítáno na VIP akce 8 mil Kč, celková navrhovaná podpora sportovních akcí je ve výši 3,2 mil.
Kč. Vlastimil Forst vznesl dotaz na systém podpory žádostí. Milan Kastner odpověděl, že žádosti
jsou hodnoceny OŠMS, OSH, OKPPCR, radní Ing. Janou Fialovou a náměstkyní hejtmana Ing.
Janou Fischerovou, CSc. Materiál musí být zpracován do prvního čtení rozpočtu a poté je
předložen radě kraje a následně zastupitelstvu kraje ke schválení. Členové komise debatovali
nad pravidly zařazování žádostí do VIP akcí. Komise se na svém dalším zasedání tímto
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systémem bude zabývat a v této návaznosti bude k jednání pozván Ing. Zbyněk Čech, vedoucí
oddělení vnějších vztahů krajského úřadu.
Usnesení 11/03/2017/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválit Návrh sportovních akcí (tzv. VIP akcí) Kraje Vysočina v roce 2018.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

4. Informace o LODM 2017 (letní olympiáda dětí a mládeže)
Milan Kastner informoval členy komise o výsledcích LODM 2017. Hry VIII. letní olympiády dětí a
mládeže České republiky se uskutečnily ve dnech 24. 6. až 29. 6. 2017 v metropoli
Jihomoravského kraje v Brně. Pořadatelé vypsali 22 sportovních odvětví (atletika, badminton,
baseball, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, jachting, karate, kolečkové brusle,
moderní gymnastika, orientační běh, plavání, plavání hendikepovaných, sportovní gymnastika,
sportovní střelba, stolní tenis, synchronizované plavání, tenis, triatlon, volejbal) a jednu
uměleckou soutěž (krátký film a video). Dne 18. 9. 2017 proběhlo setkání všech medailistů
s hejtmanem kraje. Celkem Kraj Vysočina získal 29 medailí. V roce 2018 se uskuteční ZODM v
Pardubickém kraji.
5. Příprava a projednání rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2018
Milan Kastner seznámil členy komise s přípravou rozpočtu Oddělení mládeže a sportu Kraje
Vysočina na rok 2018. Rozpočet je navržen ve stejné výši jako pro rok 2017.

Dále členy komise seznámil s žádostmi KCTM. Nově vzniklo KCTM ve stolním tenise
v Havlíčkově Brodě. Upozornil, že žádost FC Vysočina byla podána po termínu podání
přihlášek. OŠMS navrhuje i tuto žádost podpořit. Zbyněk Stejskal doplnil, že prostory, kde se
hraje stolní tenis, zrekonstruoval prezident klubu Miroslav Jinek ze svých finančních prostředků.
Roman Wolker upozornil, na finanční rozdíly mezi jednotlivými sporty. Milan Kastner odpověděl,
že každý žadatel mohl žádat o dotaci ve výši 40 %. Jan Burda upozornil, že u FC Vysočina se
jedná o opakující problém s žádostmi. Ludmila Řezníčková vznesla podnět, aby FC Vysočina byl
upozorněn, že v případě dalšího nedodržení termínu, nebudou jejich žádosti podpořeny. A u
KCTM plavání, basketbal a lyžování byla centra upozorněna, že mohou žádat až o 40% dotaci.
Vlastimil Forst upozornil, že by bylo vhodné, aby se sledovaly náklady na jednoho sportovce.
Karel Fink doplnil, že se může sledovat i úspěšnost jednotlivých sportovců.
Usnesení 12/03/2017/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje
radě kraje schválit a doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro KCTM pro rok 2018
dle návrhu OŠMS.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 1. listopadu 2017 od 14.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15.
Termín prosincového zasedání byl stanoven na středu 6. prosince 2017 od 14.00 hodin
v restauraci Tři Knížata Jihlava.
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7. Závěr
Ludmila Řezníčková poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

Mgr. Ludmila Řezníčková
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: Eva Oulehlová 28. září 2017.
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