Zápis
ze 7. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 7.9. 2015
v SOŠ informatiky a spojů Kolín
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Dále přítomni:

p. Čejka, p. Čtvrtečka, Mgr. Herčík, p. Holoubek, Mgr. Prachař, p. Sarauer, p.
Smejkal, p. Šotola, p. Těšitel, Mgr. Tuček, Mgr. Zeman
MUDr. Balík, p. Sodoma
Mgr. Michael Kašpar – místostarosta města, Mgr. Kesner – vedoucí OŠKS,
Ing. Jiráčková – OŠKS
Program schůze

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Kontrola čerpání finančních prostředků
4. Informace o změnách postupu při přidělování dotací
5. Kolínské sportovní dny ZŠ
6. Sportovec Kolína 2015
7. Projednání žádostí
8. Různé
Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Kontrola zápisu
 Kolínská liga středních škol – s rozpisem první soutěže CORNY středoškolského atletického poháru rozešle Mgr. Tuček informaci ředitelům středních škol
 odložené žádosti PTA Kolín kvůli nejasnostem se sídlem – změna sídla sportovního
klubu do Kolína stále nebyla doložena
 dotace Sokolu Sendražice na akumulační jímku – podle usnesení komise jde o zálohovou platbu na údržbu, je třeba částku 20 000,- Kč odečíst od dotace v rámci dotazníku za 1. pololetí
 doplnění náležitostí k dotazníkům za 1. pololetí – dotazník nedodal pouze AFK Kolín, seznam členů nedodal Czech Enduro Junior Team Kolín – ztrácí nárok na dotaci
za 1. pololetí a na dotaci z výnosu z loterií
 TK Bohuslava Matiáše není právním subjektem, ale spadá pod DDM Kolín – dotace
budou klubu poukazovány prostřednictvím této organizace
 pozastavená dotace na údržbu Potkali se u Kolína – je třeba vyjasnit vztah mezi
spolkem Horolezci Kolínska, který je zřejmě majitelem skály u Kohoutova mlýna,
má sídlo v Kolíně, ale není registrován u OŠKS a sportovní komise, a horolezeckým
oddílem Potkali se u Kolína, který je registrován, ale uvádí sídlo v Červených Pečkách a zřejmě není právním subjektem

3.

Kontrola čerpání finančních prostředků
 Mgr. Tuček seznámil komisi se stavem čerpání finančních prostředků z jednotlivých
kapitol rozpočtu komise v roce 2015 k datu konání schůze; mnohem rychleji než
v předchozích letech je letos čerpána kapitola Reprezentace, přečerpána bude zřejmě

i kapitola Akce; je pravděpodobné, že do těchto dvou kapitol bude třeba rozpustit rezervu rozpočtu
4.

Informace o změnách postupu při přidělování dotací
 Mgr. Kašpar, Mgr. Tuček a Ing. Jiráčková informovali komisi o vývoji situace okolo
přidělování dotací v souvislosti se zákonem č. 250/2000 Sb. v období od poslední
schůze komise
 v souvislosti se změnami v přidělování dotací a s nimi souvisejícími termíny není
možné zachovat současné odevzdávání dotazníků za 2. pololetí na konci listopadu,
proto byla prodiskutována možnost změny systému
 Mgr. Kašpar informoval o možnosti převést finanční prostředky zbývající v rozpočtu
komise na dotace na základě dotazníku za 2. pololetí do rozpočtu na rok 2016
Usnesení č. 60:
Komise schvaluje změnu termínu uzavření dotazníku za 2. pololetí na 31.12. a
jeho odevzdání na OŠKS do 10.1. Tím se změní systém přidělování dotací na
základě dotazníků ze současného modelu 1. pololetí (odevzdání květen) + 2. pololetí (listopad) na model 2. pololetí předchozího roku (leden) + 1. pololetí aktuálního roku (červenec). Hodnoty z dotazníků za 2. pololetí roku 2015 budou použity dvojmo jednak na stanovení odložených dotací za rok 2015, jednak na
stanovení dotací za rok 2016.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 Ing. Jiráčková informovala o problému, kdy se u některých SK při uzavírání veřejnoprávních smluv ukazuje, že do dotazníků neuvedly aktuální názvy klubů a další
důležité údaje
Usnesení č. 61:
OŠSK ve spolupráci s členy komise provede v rejstříku podle IČO jednotlivých
problematických SK kontrolu správnosti údajů. Následně budou kluby, u nichž
budou zjištěny nesrovnalosti, vyzvány k jejich odstranění nejpozději do 15.10.
Pokud i nadále budou přetrvávat problémy, kvůli nimž nebude možné uzavřít
veřejnoprávní smlouvu, ztrácí tyto kluby nárok na aktuální dotaci podle dotazníku za 1. pololetí či z výnosů z loterií.
Hlasování:
5.

11 – 0 – 0

Kolínské sportovní dny ZŠ 2015
 Ing. Jiráčková informovala, že ve vyúčtování KSD ZŠ nenastaly žádné problémy ani
prodlevy
 Mgr. Kašpar informoval komisi o vývoji počítačového programu pro KSD ZŠ 2016,
který by měl být vyvinut a odpilotován do konce roku 2015
 odměny členům organizačního výboru KSD ZŠ 2015 navrhne komise na říjnové
schůzi, kdy bude znám zůstatek v rozpočtu soutěže v závislosti na ceně počítačového
programu

6.

Sportovec města Kolína 2015
 Mgr. Kesner informoval o tom, že tento ročník bude uspořádán stejným způsobem
jako ten letošní
 navržený termín úterý 2. února 2016

7.

Projednání žádostí
 žádost Sokola Kolín - všestrannost o dotaci ve výši 6 000,- Kč na 44. ročník Kmochovy padesátky
Usnesení č. 62:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace Sokolu Kolín - všestrannost na
44. ročník Kmochovy padesátky ve výši 6 000,- Kč na úhradu jízdného na řepařské drážce z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost Kolínské 14 o.s. o dotaci ve výši 25 000,- Kč na 5. ročník Mezinárodního festivalu běhu Kolínská 14
Usnesení č. 63:
Komise vzhledem k tomu, že žadatelem není TJ ani SK registrovaný u OŠKS
nemůže doporučit radě města schválení dotace z rozpočtu sportovní komise, neboť to nedovolují kritéria přidělování dotací. Komise doporučuje poskytnutí dotace z rozpočtu RM.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost SSK Kolín o dotaci ve výši 2 000,- Kč na Velkou cenu Kolína
Usnesení č. 64:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace SSK Kolín na Velkou cenu
Kolína ve výši 2 000,- Kč na nákup věcných cen z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost TK CrossDance o dotaci ve výši 20 000,- Kč na lektorskou činnost při výuce
tance
Usnesení č. 65:
Komise vzhledem k tomu, že se nejedná o tradiční či reprezentační akci, ale náklady na běžnou činnost klubu, nedoporučuje radě města v souladu s kritérii
přidělování dotací schválení dotace TK CrossDance Kolín.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost TJ Sokol Sendražice o dotaci ve výši 6 000,- Kč na 55. ročník Memoriálu
sendražických sportovců
Usnesení č. 66:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Sendražice na 55.
ročník Memoriálu sendražických sportovců ve výši 6 000,- Kč na ceny, rozhodčí
a seskok parašutistů z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost Apache Teamu Kolín o dotaci ve výši 10 000,- Kč na závod Světového poháru MTB – Val di Sole
Usnesení č. 67:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci Kolína a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace Apache Teamu Kolín na
závod Světového poháru ve Val di Sole ve výši 7 000,- Kč na ubytování, startovné a dopravu z kapitoly Reprezentace.
Hlasování:

10 – 0 – 1

 dvě žádosti TJ Sokol Kolín – sportovní gymnastika o dotaci v celkové výši 40 000,Kč na účast Martina Turka a Kristýny Hůrkové na závodě Spartan Race v USA
Usnesení č. 68:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o významnou reprezentaci města a žádost
má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Kolín
– sportovní gymnastika na závod Spartan Race v USA ve výši 20 000,- Kč na
dopravu z kapitoly Reprezentace.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost TJ Sokol Kolín-atletika o dotaci ve výši 7 000,- Kč na 9. ročník závodu Kolínská desítka
Usnesení č. 69:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Kolín-atletika ve výši
7 000,- Kč na 9. ročník závodu Kolínská desítka na rozhodčí, finanční a věcné
ceny z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost TJ Sokol Kolín-atletika o dotaci ve výši 10 000,- Kč na 79. ročník Velké ceny
Kolína
Usnesení č. 70:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Kolín-atletika ve výši
10 000,- Kč na 79. ročník Velké ceny Kolína na rozhodčí, materiální a zdravotní
zabezpečení a ceny z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost horolezeckého oddílu Lokomotiva Kolín o dotaci ve výši 15 000,- Kč na účast
Petra Kejklíčka na himalájské expedici Manaslu 2015
Usnesení č. 71:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o významnou reprezentaci města a žádost
má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace HO Lokomotiva Kolín ve výši 10 000,- Kč na účast Petra Kejklíčka na expedici Manaslu 2015
na dopravu, vybavení a výškovou stravu z kapitoly Reprezentace.

Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 15 000,- Kč na oslavy 110 let tenisového klubu
Usnesení č. 72:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o významnou akci a žádost má všechny
náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace LTC Kolín ve výši 10 000,Kč na oslavy 110 let trvání klubu na technické zabezpečení z kapitoly Akce.
Hlasování:

9–0–2

 žádost TJ Sokol Kolín – sportovní gymnastika o dotaci ve výši 7 000,- Kč na Memoriál Karla Hartiga a Jardy Zadražila
Usnesení č. 73:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Kolín – sportovní
gymnastika ve výši 7 000,- Kč na Memoriál Karla Hartigy a Jardy Zadražila na
rozhodčí, ceny, diplomy, medaile a poháry z kapitoly Akce.
Hlasování:

11 – 0 – 0

 žádost TJ Sokol Kolín – kuželky o dotaci ve výši 3 000,- Kč na mezinárodní turnaj v
kuželkách
Usnesení č. 74:
Komise vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci města a žádost má všechny
náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace TJ Sokol Kolín – kuželky ve
výši 3 000,- Kč na mezinárodní turnaj na rozhodčí, medaile a poháry z kapitoly
Reprezentace.
Hlasování:
8.

10 – 0 – 1

Různé
 Mgr. Kašpar informoval komisi o umístění dvou nových work-upových stanovištích
v lesoparku Borky
 Mgr. Kesner informoval o možnosti otištění sportovních informací ve zpravodaji
Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 5. října 2015 od 16.00 hod. v SOŠ informatiky a spojů.

_________________________________
Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________
Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

