Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 11. 9. 2019
Přítomni:
1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

7. Forst Vlastimil

2. Wolker Roman

8. Burda Jan

3. Hotařová Nováková Jana

9. Limon Martin

4. Fenárová Magda

10. Fink Karel

5. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)

11. Kastner Milan (tajemník)

6. Procházka Radek
Nepřítomni (omluveni):
1. Stejskal Zbyněk

4. Žák Petr

2. Skočdopole Jindřich

5. Zemanová Kateřina

3. Vaňková Magda
Hosté:
1. Straka Luboš (VŠK KV)

3. Rázl Ondřej (OSH)

2. Vichr Dušan (ORR)
Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu; (Mgr. Ludmila Řezníčková);
3. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření Volnočasové aktivity a sport, (Mgr.
Miloš Molák);
4. Projednání návrhu podpory Nejvýznamnějších sportovních akcí v Kraji Vysočina na rok
2020, (Ing. Zbyněk Čech);
5. Informace o činnosti Rady dětí a mládeže, (Bc. Jan Burda);
6. Programy z Fondu Vysočiny v gesci OŠMS, (Ing. Milan Kastner);
7. Příprava rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2020, (Ing. Milan Kastner);
8. Diskuze, různé;
9. 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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu; (Mgr. Ludmila Řezníčková);
3. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření Volnočasové aktivity a sport, (Mgr.
Dušan Vichr);
4. Informace o činnosti Rady dětí a mládeže, (Bc. Jan Burda);
5. Projednání návrhu podpory Nejvýznamnějších sportovních akcí v Kraji Vysočina na rok
2020, (Ing. Zbyněk Čech);
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6. Programy z Fondu Vysočiny v gesci OŠMS, (Ing. Milan Kastner);
7. Příprava rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2020, (Ing. Milan Kastner);
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
3. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření Volnočasové aktivity a
sport
Dušan Vichr seznámil členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen
„SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je
zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku
2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu
má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje.
Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje.
Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude následovat
zpracování hodnocení procesu SEA a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení
dokumentu je předpokládáno v ZK v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí:
Analytická část
SWOT analýza
Strategická část
Případné připomínky je možné dodatečně poslat na e-mailovou adresu molak.m@kr-vysocina.cz
nejpozději do 20. 9. 2019. Jan Burda vznesl podnět na úpravu sousloví „Volnočasové aktivity a
sport“ na „Zájmové vzdělávání a sport“. Ludmila Řezníčkova vznesla dotaz, proč není KCTM ve
Žďáře nad Sázavou a dále pohovořila o sportovních halách a sportovním zázemí ve Žďáře nad
Sázavou. Milan Kastner odpověděl, že KCTM mají svojí strukturu a jejich zřízení je odvislé na
dohodě klubů v daném sportovním odvětví. Luboš Straka vznesl podnět, aby pojem „Zájmové
vzdělávání“ byl použit ve spojení se ZUŠ, DDM. ORR se tímto podnětem bude zabývat a finální
verze SRK bude zaslána členům komise. Společně se zápisem bude zaslána prezentace.
Usnesení 02/03/2019/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
schvaluje
v upraveném znění Strategii rozvoje Kraje Vysočina v opatření Volnočasové aktivity a sport.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o činnosti Rady dětí a mládeže
Jan Burda seznámil členy komise s činností Rady dětí a mládeže. Rada dětí a mládeže Kraje
Vysočina, z.s. (dále jen „RDMKV“) je jedinou střešní organizací dětí a mládeže na Vysočině, a to
od roku 2001. Sdružuje cca 30 členských organizací, přes 20 tisíc individuálních členů. Mezi
hlavní úkoly patří koordinace činnosti a společné projekty, komunikace s orgány státní správy a
samosprávy, zajištění přístupu k informacím pro členy a i ostatní zájemce. Dále přítomné členy
komise seznámil s jednotlivými projekty RDMKV. Dva druhy projektů – podpora neziskových
organizací – podpora spolků a druhá část aktivit je směrem k veřejnosti – propagace
neformálního vzdělávání (projekty „Volný čas není nuda“, „Mládež kraji“, „T-CAMP“, „Zvyšování
kvality neformálního vzdělávání na Vysočině“). Dále pohovořil o průběhu propagace projektů
RDMKV.
5. Projednání návrhu podpory Nejvýznamnějších sportovních akcí v Kraji Vysočina
na rok 2020
Ondřej Rázl okomentoval podkladový materiál. Návrh podpory Nejvýznamnějších sportovních
akcí v Kraji Vysočina na rok 2020. Jedná se o akce s výrazně nadregionálním charakterem,
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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. V rozpočtu na rok 2020 je
v této fázi přípravy rozpočtu počítáno na akce 1 450 tis. Kč, z toho na sportovní akce je
navrženo 1 370 tis. Kč a na automobilové soutěže – dotace na zajištění zdravotnické záchranné
služby je navrženo 80 tis. Kč. Nově bude Jihlavský půlmaraton od roku 2020 čerpat podporu ze
systémových dotací Fondu Vysočiny. Jana Nováková Hotařová vyslovila podnět na navýšení
podpory akce AXIS CUP. Materiál musí být zpracován do prvního čtení rozpočtu a poté je
předložen radě kraje a následně zastupitelstvu kraje ke schválení.
Z jednání odešli členové komise Jan Burda a Radek Procházka.
Ludmila Řezníčková požádala o zaslání reálného rozpočtu akce „Zlatá podkova“. Přítomní
členové komise pro sport a volný čas vyslovili souhlasné stanovisko navýšení podpory u
akce Axis Cup - Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání
(21. ročník), a to na 50 tis. Kč.
Usnesení 03/03/2019/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit upravený Návrh podpory Nejvýznamnějších sportovních akcí v Kraji Vysočina
na rok 2020 a
souhlasí
s přesunem akce „Jihlavský půlmaraton“ do systémové dotace Fondu Vysočiny, a to ve výši
50 tis. Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Programy z Fondu Vysočiny v gesci OŠMS
Milan Kastner okomentoval podkladový materiál. Za rok 2019 byly vyhlášeny tyto Programy
Fondu Vysočiny:
Sportujeme a Volný čas 2019 – celková navržená alokace činila 3 250 tis. Kč, požadovaná
dotace za všechny projekty činila 11,3 mil. Kč
Sportoviště 2019 – celková navržená alokace činila 3 mil. Kč, požadovaná dotace za všechny
projekty činila 15,3 mil. Kč
Účast na MS 2019 – celková navržená alokace činila 900 tis. Kč, požadovaná dotace za
všechny projekty činila 2 mil. Kč
Pořádání MČR a ME, MS 2019 – celková navržená alokace činila 600 tis. Kč, požadovaná
dotace za všechny projekty činila 2,5 mil. Kč
Postupové soutěže 2019 – celková navržená alokace činila 500 tis. Kč, požadovaná dotace za
všechny projekty činila 2,5 mil. Kč.
Nově pro rok 2020 bude do Fondu Vysočiny zahrnuta podpora „Celoroční aktivity
handicapovaných“, „Jednorázové akce“ a „Krajská centra talentované mládeže“.
Vlastimil Forst pohovořil o specifických a základních kritérií u hodnocení žádostí Fondu
Vysočiny. Vyslovil podnět na úpravu základních kritérií hodnocení žádostí. Členové komise
vyslovili podnět na změnu metodiky hodnocení. Tímto tématem se budou členové komise
zabývat na svém dalším zasedání.
Z jednání odešla členka komise Magda Fenárová.
7. Příprava rozpočtu oddělení mládeže a sportu na rok 2020
Milan Kastner seznámil členy komise s přípravou rozpočtu Oddělení mládeže a sportu Kraje
Vysočina na rok 2020. Rozpočet je navržen ve stejné struktuře jako pro rok 2019. Z důvodu
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změny dotační politiky kraje byly všechny systémové dotační tituly přesunuty do Fondu
Vysočiny. Rozpočet bude předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje ke schválení.
8. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 20. listopadu 2019 od 14.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
9. 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 13. září 2019
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