Zápis
z 2. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 14.1. 2019
v SOŠ informatiky a spojů Kolín

Přítomni:

Jan Cemper, Václav Čtvrtečka, Jana Jeřábková, Lukáš Kačer, Josef Musil, Jan Prachař,
René Rak, Jindřich Smejkal, Miroslav Sodoma, Jindřich Synek, Petr Šotola, Jiří Tuček,
Vladimír Zeman
Martin Heller, Pavel Holoubek
Jiří Březina
Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS, Mgr. Hana Morová – OŠKS

Omluveni:
Nepřítomen:
Dále přítomni:

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Kontrola zápisu
Programová dotace
Sportovec Kolína 2018
Informace o rozpočtu města na rok 2019
Kolínské sportovní dny ZŠ 2019
Projednání žádostí o individuální dotaci
Různé

Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Kontrola zápisu
 změna jednacího řádu – komise se při nadpoloviční účasti usnáší nadpoloviční většinou přítomných

3.

Programová dotace 2019
 odevzdaly všechny kluby s výjimkou Sokola Kolín – karate – ukončili činnost
 kritéria hodnocení – komise se podrobně seznámila s kritérii hodnocení dotazníků za 2. pololetí
 rozdělení výsledkových podkladů – jednotlivým „patronům“ byly rozdány žádosti, dotazníky, seznamy členů a doložené výsledky „jejich“ klubům
 termín vyhodnocení výsledků je do 25. ledna – výsledky je třeba doručit J. Tučkovi (osobně
či e-mailem), originály podkladů je třeba vrátit J. Tučkovi nebo přímo H. Morové na OŠKS
Návrh usnesení č. 3:
Komise schvaluje systém stanovení hodnoty výše dotace na údržbu sportovišť v rámci
programové dotace bodovou škálou 1-3 podle rozsahu sportoviště.
Hlasování:

13 – 0 – 0

 pracovní skupina ve složení P. Holoubek, J. Jeřábková, J. Smejkal, P. Šotola, J. Tuček a V.
Zeman se sejde v neděli 3. února v 18.30 hod. v SOŠ informatiky a spojů, zkontroluje vyhodnocení dotazníků a připraví pro schůzi komise návrh na rozdělení programové dotace na
1. pololetí 2019
 meziročně vzrostl počet členů TJ a SK spolupracujících se sportovní komisí o 776 sportovců
(311 dospělí, 465 mládež) – v důsledku tohoto nárůstu o 11,5% bude při stejné alokované
částce na programovou dotaci jako v roce 2018 podpora jednotlivých TJ a SK nižší.
Návrh usnesení č. 4:
Komise pověřuje svého předsedu pokusit se vyvolat jednání s vedením města o možnosti
navýšení programové dotace v 2. pololetí roku 2019 formou rozpočtového opatření, aby
byla pokud možno zajištěna stejná míra podpory jako v roce 2018.
Hlasování:

13 – 0 – 0

 Proběhla diskuse o možné úpravě kritérií pro příští rok v tom smyslu, aby pro sporty
skupiny IV nebyla vydělena v rozpočtu programové dotace pevná částka (letos je to 10%
z 2 500 000,- Kč), ale aby byla stanovena jako podíl členské základny těchto sportů
k celkové členské základně všech klubů). Údaje o členské základně jsou v době stanovení pevného procenta rok staré a aktuální stav pak nemusí odpovídat tomuto podílu.
Návrh usnesení č. 5:
Komise schvaluje úpravu kritérií programové dotace pro rok 2020 (bude-li vypsána) tak,
aby částka výše dotací pro sporty IV nebyla předem stanovena pevnou procentuální částkou, ale jako procentní podíl odpovídající poměru členské základny sportů IV a celkové
členské základny všech TJ a SK. Bude tak vypočítána jako aktuální podíl podle vykázané
členské základny.
Hlasování:

13 – 0 – 0

 Proběhla diskuse k problému, zda by nebylo vhodné stanovit minimální výši členských
příspěvků, při níž by byla programová dotace poskytnuta. U klubů, které nevybírají členské příspěvky, je totiž obtížné prokázat členství. Komise se k problému vrátí na příští
schůzi.
4.

Anketa Sportovec Kolína 2018
 výsledky zpracoval P. Holoubek (56 tipujících – 45% z oslovených), byl diskutován návrh zavázat kluby povinností hlasovat v anketě – účast v hlasování by měla zůstat dobrovolná
 moderátor – R. Záruba, schůzka s moderátorem proběhne ve čtvrtek 24.1.
 vystupující – Arena, Endorlino, další 3 vystoupení domluví OŠKS
 příprava podkladů pro moderátora – J. Tuček
 zpracování zasedacího pořádku – P. Šotola, do 21.1. předá H. Morové rozmístění vstupenek
a počty pozvánek na raut
 pozvánky na raut, logo, diplomy, ceny – Sicco – zajistí P. Holoubek
 poukázky na odměny – zajistí J. Tuček, H. Morová
 květiny pro vyhodnocené – zajistí H. Morová
 raut – zajistí OŠKS

5.

Rozpočet města na rok 2018
 J. Tuček podal členům komise informaci o položkách v oblasti tělovýchovy a sportu
v rozpočtu města Kolín na rok 2019. Položky související s prací komise:
- programová dotace – sportovní činnost TJ a SK
3 700 000,- Kč
- dotace TJ a SK dle kritérií sportovní komise
700 000,- Kč
- Sportovec roku
250 000,- Kč
- Kolínské sportovní dny
305 000,- Kč

6.

Kolínské sportovní dny
 byly osloveny pořádající kluby – pořádání potvrdily: aerobic, atletika, basketbal, cyklistika,
florbal, fotbal, házená, korfbal, plavání, volejbal, zatím nepotvrdil stolní tenis

7.

Projednání žádostí o individuální dotaci
 Žádost SK Volejbal Kolín ve výši 4 500,- Kč na Memoriál Jardy Doležala
Usnesení č. 6:
Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení
dotace pro SK Volejbal Kolín ve výši 4.500,- Kč na Memoriál Jardy Doležala na pronájem, rozhodčí a ceny.
Hlasování: 11 – 0 – 1

8.

Různé
 J. Tuček informoval o žádosti p. Skály z ORR, aby kluby vlastnící sportoviště v Borkách nahlásili případné záměry na rozšíření těchto sportovišť pro případné změny územního plánu,
které budou pro příští dlouhé období uzavřeny v měsíci dubnu. Dále informoval o záměru
vedení města v tomto územním plánu změnit určení lesních pozemků vymezených Labem,
ulicí Brankovickou a stávajícími sportovními areály na sportoviště
Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 4. února 2019 od 16.00 hod. výjimečně
v divadelním klubu Scapino.

_________________________________

Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________

Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

