Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 20. 11. 2019
Přítomni:
1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

6. Burda Jan

2. Wolker Roman

7. Vaňková Magda

3. Nováková Hotařová Jana

8. Fink Karel

4. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)

9. Kastner Milan (tajemník)

5. Forst Vlastimil
Nepřítomni (omluveni):
1. Fenárová Magda

5. Žák Petr

2. Procházka Radek

6. Zemanová Kateřina

3. Stejskal Zbyněk

7. Limon Martin

4. Skočdopole Jindřich
Hosté:
1. Fialová Jana (členka rady kraje)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu, (Mgr. Ludmila Řezníčková);
3. Návrh programů Fondu Vysočiny v gesci OŠMS, (Ing. Milan Kastner);
4. Diskuze, různé;
5. 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 je Ksvč usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Návrh programů Fondu Vysočiny v gesci OŠMS
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Na zasedání zastupitelstva kraje dne
10. 12. 2019 budou schváleny tyto programy:
Program Sportujeme a Volný čas 2020 – celkový objem finančních prostředků je 4,5 mil. Kč.
Program je rozdělen do dvou podprogramů. Podprogram A Sportujeme – celková alokace činí
2,5 mil. Kč, Podprogram B Volný čas – celková alokace činí 2 mil. Kč. Účelem poskytovaných
finančních prostředků je zajistit dlouhodobé sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže
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v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a
mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina. Minimální výše dotace
požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace
požadované na jeden projekt je 60 000 Kč. Do každého podprogramu může žadatel předložit
pouze jeden projekt! V případě, že bude žadatelem předloženo více projektů v rámci jednoho
podprogramu, budou všechny projekty zaslané do tohoto podprogramu vyřazeny z hodnocení.
Program Sportoviště 2020 – 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. Minimální výše
dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše
dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
Program Celoroční aktivity handicapovaných 2020 – celkový objem finančních prostředků je
500 tis. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních
sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu
podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v
Kraji Vysočina. Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden
projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 40 000 Kč
Program pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 - 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.
Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,
maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 50 000 Kč.
Program Účast na mistrovství Evropy a světa 2020 – 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. Minimální výše dotace
požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč. Maximální výše
požadované dotace je u jednotlivce (jeden sportovec a trenér) 25 000 Kč u kolektivů a výprav je
50 000 Kč.
Program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 – 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,
a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků,
kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou. Minimální výše dotace
požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace
požadované na jeden projekt je u krajských kol 20 000 Kč u vyšších kol 40 000 Kč.
Program Krajská centra talentované mládeže 2020 – celkový objem finančních prostředků je
8 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dlouhodobých sportovních
aktivit talentované mládeže v regionu s cílem vytvořit jim adekvátní podmínky a zázemí pro jejich
sportovní přípravu a další rozvoj jejich talentu. Minimální výše dotace požadované v Žádosti o
poskytnutí dotace na jeden projekt je 60 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden
projekt je dána tabulkou pro jednotlivé sporty.
Všechny tyto Programy byly projednány na zasedání Rady Fondu. Programy jsou rozděleny do
třech hodnotících kritérií – soutěžní programy, programy hodnoceny podle časové osy a
programy průběžné. Roman Wolker vznesl dotaz, zda vyplňování žádostí bude nadále probíhat
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v aplikaci 602XMLFille. Milan Kastner odpověděl, že žádosti by se měly již vyplňovat
prostřednictví webového rozhraní. Jana Nováková Hotařová vznesla dotaz na porovnání
alokace jednotlivých programů s loňským rokem. Milan Kastner odpověděl, že alokace byla u
většiny programů zachována. U Programu KCTM došlo k navýšení z důvodu vzniku nových
KCTM. KCTM je celkem 18 – atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika,
lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketball, judo, triatlon, florbal, stolní tenis,
alpské lyžování a biatlon. Svazy vytváří svá centra a poté je problém zřídit KCTM. Ludmila
Řezníčková vznesla dotaz, kdo určuje max. výše poskytnutých dotací u Programu KCTM. Milan
Kastner odpověděl, že částky jsou historicky nastavené. Ludmila Řezníčková vznesla podnět na
revizi částek u max. poskytnutých dotací, např. podle počtu dětí. Magda Vaňková vznesla dotaz
na počet projektů u Programu Celoroční aktivity handicapovaných. Milan Kastner odpověděl, že
se počty pohybují mezi 15 až 20 projekty.
Usnesení 04/04/2019/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A
VOLNÝ ČAS 2020“, „SPORTOVIŠTĚ 2020“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH
2020“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“,
„ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“, „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A
PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ a „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
2020“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 4. prosince 2019 od 14.00 hodin v hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
5. 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 25. listopadu 2019
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