Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 20. 3. 2019
Přítomni:
1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

7. Vaňková Magda

2. Wolker Roman

8. Žák Petr

3. Fenárová Magda

9. Limon Martin

4. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)

10. Fink Karel

5. Procházka Radek

11. Kastner Milan (tajemník)

6. Forst Vlastimil
Nepřítomni (omluveni):
1. Nováková Hotařová Jana

4. Burda Jan

2. Stejskal Zbyněk

5. Zemanová Kateřina

3. Skočdopole Jindřich
Hosté:
1. Fialová Jana (členka rady kraje)

3. Smetanová Karolina (OŠMS)

2. Beneš Zdeněk (OŠMS)

4. Straka Luboš (VŠK KV)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu; (Mgr. Ludmila Řezníčková);
3. Informace o programech Fondu Vysočiny v gesci OŠMS na rok 2019, (Ing. Milan Kastner);
4. Informace o LODM 2019 (letní olympiáda dětí a mládeže), (Ing. Zdeněk Beneš);
5. Financování KCTM 2019, uzavření smluv, přidělení schválených dotací, (Ing. Milan Kastner);
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení
Ludmila Řezníčková, předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“) přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala,
že Ksvč je usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
3. Informace o programech Fondu Vysočiny v gesci OŠMS na rok 2019
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Na zasedání zastupitelstva kraje dne
11. 12. 2018 byly schváleny tyto programy:
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Program Sportoviště 2019 – celkový objem finančních prostředků jsou 3 mil. Kč. Účelem
poskytnutých finančních prostředků je modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné
aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Do tohoto
programu bylo podáno celkem 72 žádostí, z toho 9 žádostí bylo vyřazeno z důvodu formálního
nesouladu a 63 žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli
k poskytnutí dotace 42 žádostí v celkovém objemu 2 974 829 Kč. Zůstatek alokace je 25 171 Kč
Program pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 - celkový objem
finančních prostředků je 600 tis. Kč. Účelem programu je podpora pořádání oficiálních
sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport,
podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.
Program je určen pro neziskové organizace, školy a školská zařízení a obecně prospěšné
společnosti s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. Program vychází ze zrušených
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a
světa ve sportovních disciplínách. Oproti Pravidlům došlo k navýšení minimální výše
poskytované dotace z 5 tis. Kč na 10 tis. Kč. Výběr projektů byl nastaven dle času doručení
žádostí.
Program Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 – celkový objem finančních prostředků je
900 tis. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora sportovců na významných
mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina
v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.
Program Sportujeme a Volný čas 2019 – celkový objem finančních prostředků je 3 250 000
Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit dlouhodobé sportovní a volnočasové
aktivity dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení
volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina. Program je
rozdělen do dvou podprogramů. Do tohoto programu bylo podáno celkem 105 žádostí, z toho 11
žádostí garanti vyřadili z důvodu formálního nesouladu a 94 žádostí bylo členy řídicího výboru
hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 82 žádostí v celkovém objemu
3 243 958 Kč. Všech 82 žádostí je uspokojeno v plné požadované výši dotace. Zůstatek alokace
je 6 042 Kč.
Program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 – celkový objem finančních
prostředků je 500 tis. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje
mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek.
Díky těmto aktivitám mohou žáci a studenti prohlubovat své znalosti a dovednosti a mají
možnost se setkat se svými vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či
republikou. Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 10 žádostí ve výši 142 500 Kč.
Program učební pomůcky ZUŠ 2019 – celkový objem finančních prostředků je 1 mil. Kč.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního vybavení základních
uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují základy uměleckého vzdělávání
v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky.
Finanční podpora má přispět k pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů
žáků základních uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.
Dále členy komise seznámil s programy Fondu Vysočiny, které budou teprve vyhlášeny:
Program Jednorázové akce 2019 – celkový objem finančních prostředků je 1,5 mil. Kč. Účelem
poskytovaných finančních prostředků je podpora jednorázových volnočasových a sportovních
aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu.
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Program bude vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje dne 19. 6. 2019 a sběr žádostí bude
probíhat od září 2019.
Program Krajská centra talentované mládeže 2019 – celkový objem finančních prostředků je
5,8 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění fungování krajských center
talentované mládeže v regionu v jednotlivých sportech. Program bude vyhlášen dne 10. 9. 2019
na zasedání zastupitelstva kraje. Sběr žádostí bude probíhat od listopadu 2019. Luboš Straka
vznesl dotaz na vyhlášení Programu Fondu Vysočiny Tábořiště. Milan Kastner odpověděl, že
Programy Fondu Vysočiny, které měly alokaci menší než 1 mil. Kč, nebyly pro letošní rok
vyhlašovány. Vlastimil Forst vznesl dotaz na vyhlášení Programu Fondu Vysočiny zaměřen na
sportovní vybavení a sportovní zařízení pro menší žadatele. Milan Kastner odpověděl, že kluby
musí mít zaměření na mládež, aby byly nějaké finanční prostředky poskytnuty.
4. Informace o LODM 2019 (letní olympiáda dětí a mládeže)
Zdeněk Beneš informoval členy komise o stavu LODM 2019. Rada kraje projednala dodatek
týkající se dodatečné nominaci jednoho sportovního gymnasty s doprovodem, který trénuje
mimo území Kraje Vysočina a nebyl tak nahlášen trenéry ve stanoveném termínu. Počet členů
výpravy se zvýší z 279 osob na 281 osob a částka pokrývající předpokládané výdaje vynaložené
na účast reprezentace Kraje Vysočina se zvýší z 669 600 Kč na 674 400 Kč. Proběhla první
schůzka s trenéry, kteří byli informováni o ubytování, stravě, dopravě atd. Zahajovací ceremoniál
je naplánován na 23. 6. 2019 od 18 hod. v Home Credit aréně v Liberci. Uskutečnila se veřejná
zakázka na oblečení. Přihlásilo se celkem pět firem a vyhrála firma HANNAH. Ještě bude
soutěžena veřejná zakázka na autobusovou dopravu.
V případě zájmu mohou členové komise obdržet lístky na LODM.
5. Financování KCTM 2019, uzavření smluv, přidělení schválených dotací
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Celkem bylo podpořeno 18 KCTM. O dotaci
zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci již fungujících KCTM: atletika, šachy,
fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh,
plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal chlapci a stolní tenis. Nové žádosti o dotaci na KCTM
předložili zástupci florbalu dívky a biatlonu. V obdržených žádostech žádaly sportovní centra o
dotace v celkové výši 6 078 000 Kč. Při posuzování žádostí bylo zjištěno, že ze strany České
florbalové unie není doporučeno přidělení nového statutu KCTM florbal dívky Florbalové škole
Jihlava, z.s., z důvodu nenaplnění podstaty společné svazové akademie, jak tomu je u
fungujícího KCTM florbal chlapci. Sportům atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní
gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal,
stolní tenis, biatlon OŠMS navrhl poskytnout požadované dotace na činnost KCTM ve výši
5 828 000 Kč, protože žadatelé splnili všechny podmínky Pravidel.
6. Diskuze, různé
Milan Kastner informoval, že dne 11. 4. 2019 od 18 hod. v Pelhřimově se uskuteční slavnostní
vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kraje Vysočina 2018.
Karolina Smetanová seznámila členy komise s Pravidly Rady Kraje Vysočina na podporu
mládeže na krajské úrovni pro rok 2019. Účelem poskytovaných finančních prostředků je
zlepšení a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v Kraji Vysočina se zaměřením na
rukodělnou a řemeslnou činnost, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných
pracovníků s dětmi a mládeží, podpora poskytování informací pro mládež, podpora výchovy dětí
a mládeže k participaci, a to jako nástroj naplňování Koncepce podpory mládeže na období
2014-2020, které je strategickým dokumentem České Republiky pro realizaci státní politiky
mládeže.
Vznesla žádost na členy komise o nominaci pěti členů do hodnotící komise pro poskytování
dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Byli
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nominováni tito členové: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon, Petr Žák a Čestmír
Svoboda.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 29. května 2019 od 14.00 hodin. Toto
zasedání bude výjezdní v Aeroklubu Přibyslav.
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 22. března 2019
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