Číslo materiálu : 4/04
RM dne 11.5.2016

Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise sportovní
26.4.2016
J. Třískala, R.Hanuš, Z. Hadrovský, K. Fialová, K. Ptáček, V. Šnajdr, M. Hruška, T.
Gryč, A.Salák, T. Morawski, T. Pilc,

Host:
Omluveni:

J. Králik, J. Kukla, J. Němeček, M. Procházka, J. Ďoubal, M. Pavlík

Neomluveni:

I. Sova, P. Němec, M. Lhoťan, L. Tvrdík,

Člen RM:
Příští jednání:

20.6.2016

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
1. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 26.4.2016
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Koncepce sportu
L. Krulišová seznámila členy komise s připravovanou koncepcí sportu, která by měla sloužit
k nastolení jasných pravidel podpory subjektů realizujících sportovní a tělovýchovnou činnost
v Kutné Hoře a pro kontrolu efektivního čerpání poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu
města.
Cílové oblasti podpory:
1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a obyvatel města
2. Výkonnostní sport (sportovní oddíly) – registrovaná mládež
3. Sportovní akce a reprezentace města (grantový systém)
4. Podpora sportovišť v majetku města a s majetkovým podílem města
5. Podpora sportovních zařízení, která nejsou v majetku města
6. Provoz a údržba sportovních zařízení v majetku města
7. Investice do stávajících a nově budovaných sportovních za řízení
Pilíře podpory:
1. pilíř: Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti – registrovaná mládež
Podpora bude probíhat na základě každoročně vyhlašovaných dotačních programů. Rozdělení bude
v kompetenci sportovní komise dle metodiky.
2 pilíř: Konkrétní sportovní akce – granty, Calendarium Cuthna
Podpora bude probíhat na základě každoročně vyhlašovaných dotačních programů – viz. Výzva
k předkládání projektů v příspěvkových programech
3 pilíř: Podpora:
a) sportovišť v majetku města a s majetkovým podílem města (SK Sršni, Sparta K. Hora z.s.,
Plavecký bazén, venkovní bazény, TJ Sokol Kaňk, TJ Sokol Malín, TJ Viktoria Sedlec)
b) organizací, které nejsou v majetku města. Do této kategorie podpory budou začleněny i rekreační
sporty.
4 pilíř: Provoz, údržba a investice do sportovních zařízení v majetku města
2) Metodika na rozdělení finančních prostředků na RŽ
J. Třískala členům představil metodiku na rozdělení finančních prostředků na registrovanou mládež.
Opět se vychází z tabulek MŠMT a zohledňuje se počet mládežníků, úroveň soutěže, nákladovost

sportu, příjem z členských příspěvků a funkčnost struktury – čím více oddílů, tím vyšší náklady
oddílu. Navrhl rozdělení na letošní rok dle této metodiky – všichni členové návrh odsouhlasili.
Pozn. počty mládežníků jednotlivých oddílů lze zkontrolovat na stránkách ČUS – možnost veřejného
přístupu k údajům.
3) Granty
Hodnotící formuláře - snížení počtu kritérií na 4.
Návrh hodnotících kritérií na rok 2017:
I.
Kvalita projektu
II.
Přínos pro město Kutná Hora
III.
Přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu
IV.
Bonus pro žadatele

I.
II.
III.
IV.

Bodování:
0-10 bodů
0-10 bodů
0-10 bodů
0- 5 bodů

Koeficient:
3
3
3,5
1

Minimální hodnota
20 bodů
nestanoveno
20 bodů
nestanoveno

Bodové skóre:
max. 30 bodů
max. 30 bodů
max. 35 bodů
max. 5 bodů
celkem 100 bodů

Minimální potřebný počet bodů zůstává beze změny 61 bodů.
Komise dále navrhuje provedení slovního hodnocení až v závěru formuláře, nikoliv u každého
jednotlivého kritéria. Neměla by být uváděna ani „navrhovaná redukce rozpočtu“ (hodnocení je
dostatečně vyjádřeno počtem bodů).
4) Házenkářské hřiště
p. Salák – sdělil potřebu rekonstrukce házenkářského hřiště, které je v majetku TJ Sparta Kutná Hora,
ale je umístěno na pozemku, který je v majetku TJ Sokol. Jednání ohledně převodu pozemku jsou
zatím beznadějná. Vzhledem k tomu, že hřiště není v majetku města nebo v majetku žádající
organizace, není možné zažádat o dotaci.
Tímto pan Salák požádal o podporu města Kutná Hora při jednáních o převodu pozemku. Pan
Hadrovský přislíbil, že problém přednese na nejbližším jednání RM.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise proběhne 20. června 2016 v 15.00 hodin v malé zasedací síni
Vlašského dvora.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jan Třískala
Datum: 29.4.2016

