Zápis z 3. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 11. 2. 2015
Přítomní členové: Petr Staněk, Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Petr Kos, MUDr. Jan Mokříš,
Ing. Radek Nedělka, DiS. Pavel Novotný, David Odvárka David Sochor,
Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková,
Mgr. Zdeňka Volavá, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Miroslav Stehno

1. Schválení programu jednání komise
Předseda komise seznámil přítomné s programem jednání a dal o něm hlasovat. V době hlasování
bylo přítomno 12 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dle představeného návrhu předsedy komise.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Informace předsedy komise a místostarosty města o jednání na RM o GP Organizovaný sport
dospělých 2015
Místostarosta města informoval komisi o doporučujícím znění výzvy GP Organizovaný sport
dospělých 2015 rady města ke schválení zastupitelstvu města. Výzvu GP doporučila rada města ke
schválení zastupitelstvu města ve znění doporučeném komisí, pouze se změnou názvu GP.
Pan místostarosta informoval komisi o nových pravidlech stanovených zákonem č. 24/2015 Sb. při
poskytování finančních dotací městem. Zákon č. 24/2015 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů dne 5. 2. 2015
s účinností od 1. 1. 2015. Na základě tohoto zákona dle § 10a odst. 3, písm. f) je nezbytné do výzvy
GP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 zapracovat povinné přílohy „Identifikaci osob
s podílem v této právnické osobě žadatele“ a „Identifikaci osob, v nichž má žadatel přímý podíl a
výši tohoto podílu“ ve formě čestného prohlášení (nemusí být ověřené). Doplněná výzva tohoto
GP bude předložena zastupitelstvu města ke schválení na jeho řádném zasedání dne 12. 2. 2015.
Zároveň p. místostarosta vysvětlil novou zákonnou povinnost vyvěsit na úřední desce s dálkovým
přístupem výzvu a žádost GP nejméně pod dobu 90 dnů od zveřejnění a zároveň minimální lhůtu
30 dnů pro podání žádostí.
3. Vyhodnocení GP SPORT 2015
Předseda komise shrnul informace o předložených žádostech v GP SPORT 2015. V celkové částce je
žádáno na sportovní akce 394 050 Kč a na činnost sportovních oddílů mládeže 5 181 722 Kč. Odbor
ŠKS zpracoval tabulku ‐ přehled všech žadatelů na činnost a přehled všech žadatelů na sportovní
akce. V tabulce hodnocení žádostí na sportovní akce provede odbor ŠKS hodnocení v základních
kritériích u písmena a), d), f), g), h) a ve specifických kritériích u bodu b). V tabulce hodnocení
žádostí na sportovní činnost oddílů mládeže bude odbor ŠKS hodnotit v základních kritériích ‐
písmeno a), d), f), g), h) a ve specifických kritériích doplní hodnocení u bodů b), d), f). Ostatní body
hodnocení doplní tajemník komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů.
Členové komise diskutovali k nedostatkům žádostí uvedeným pod hodnotící tabulkou sportovní
činnosti a dle návrhu MUDr. Mokříše se shodli, aby žadatelé, kteří žádají o část příspěvku také na
pořízení hmotného majetku nebo v žádosti nepředložili některou z povinných příloh, své žádosti
opravili nebo doplnili nejpozději do 48 h od vyzvání.
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Usnesení
Komise po projednání schvaluje, aby žadatelé, kteří žádají o část příspěvku také na pořízení
hmotného majetku nebo v žádosti nepředložili některou z povinných příloh, své žádosti opravili
nebo doplnili nejpozději do 48 h od vyzvání.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Komise po projednání schvaluje, aby byly hodnoceny všechny předložené žádosti na sportovní
akce z GP SPORT 2015.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Komise po projednání schvaluje, aby byly hodnoceny všechny předložené žádosti na sportovní
činnost oddílů mládeže z GP SPORT 2015.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Rozdělení objemu peněz na sportovní akce a sportovní činnost oddílů mládeže z GP 2015
Předseda komise navrhnul vzhledem k celkovým výším žádostí na sportovní akce a sportovní
činnost doporučit radě města alokovat částku ve výši 250 tis. Kč na sportovní akce a částku ve výši
3.250 tis. Kč na sportovní činnost mládežnických oddílů.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města schválit z GP SPORT 2015 finanční částku ve výši
250 000 Kč na sportovní akce a finanční částku 3 250 000 Kč na činnost sportovních oddílů.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

MUDr. Mokříš navrhl uvést v přehledových tabulkách pro hodnotitele informaci, kolik žádali v roce
2014 a kolik vyúčtovali v roce 2014. Komise se dohodla, že na vyžádání budou tyto informace
poskytnuty tajemníkem jednotlivým hodnotitelům.
5. Rozdělení žádostí v GP SPORT 2015 mezi hodnotitele
Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů, nedostali k hodnocení
žádost vlastního sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit celkem 15 hodnotitelů ‐ členů Komise
pro sport a volný čas.
Hodnotitelé odešlou na e‐mail tajemníka komise vaclav.kostal@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení
přidělených projektů nejpozději do úterý 17. 2. 2014 do 15 h. Zpracované výsledky hodnotitelů
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a
následnému doporučení radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům.
Termín dalšího jednání sportovní komise byl stanoven na středu 18. 2. 2015 v 15:30 h v budově
MěÚ.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 11. 2. 2015
Předseda sportovní komise:
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