Zápis
z 12. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.2. 2016
v SOŠ informatiky a spojů Kolín
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Dále přítomni:

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

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Sportovec Kolína 2015
4. Podklady pro rozdělení dotace z výnosu loterií a her
5. Dotazník za 2. pololetí 2015 pro 1. pololetí 2016
6. Projednání žádostí
7. Různé
Průběh schůze
1.

Program schůze byl bez doplňků schválen

2.

Kontrola zápisu
 Konání finálových turnajů fotbalu při KSD ZŠ 2016 – v průběhu března bude známo, zda je možné finálový turnaj ve fotbalu předsunout na pátek před vlastním konáním KSD ZŠ

3.

Sportovec města Kolína 2015
 Ing. Jiráčková informovala komisi, že vše potřebné je pro slavnostní večer připraveno, v úterý dopoledne bude definitivně potvrzena účast vyhlašovaných
 Mgr. Tuček zjistí v průběhu úterý vítěze anket Kolínského presu a Kolínského deníku
 Zkoušky a doladění programu od 16.30 hod.

4.

Podklady pro rozdělení dotací z výnosu loterií a her
 Mgr. Tuček informoval komisi, že na výzvu ohledně možnosti upravit výkaz členské
základny reagovalo 18 klubů; z nich 7 potvrdilo svou členskou základnu; TK B. Matiáše, BC Kolín, SK Volejbal Kolín, Handball club Kolín, PTA Kolín, Labe Kolín
opravily výkaz členů; HZS Kolín nevybírá členské příspěvky (dle stanov jsou členy
všichni zaměstnanci), v SKP Kolín-futsal neplatí členské příspěvky děti; AFK Kolín
potvrdil členskou základnu, ale pochybnosti o její reálnosti přetrvávají
 Proběhla obsáhlá diskuse ohledně členské základny AFK Kolín, vymezení pojmu
„člen klubu či oddílu“ a možnostech kontroly správnosti vykázané členské základny

Usnesení č. 109:
Komise schvaluje podklady pro radu města pro rozdělení dotací z výnosu loterií a
her. Těmito podklady je velikost celkové členské základny jednotlivých klubů a oddílů vykázaná v rámci dotazníků za 2. pololetí 2015, případně následně upravená
některými kluby na OŠKS. Tabulka členské základny je přílohou tohoto zápisu.
Komise doporučuje radě města v případě schválení podkladů pozastavit vyplacení
dotace pro klub AFK Kolín do definitivního vyjasnění velikosti členské základny
klubu. Komise konstatuje, že doložený souhrnný příjmový doklad o předání částky
17 300,- Kč sekretářem klubu do klubové pokladny nelze považovat za doklad o
zaplacení členských příspěvků jednotlivými členy. Takovým dokladem mohou být
pouze výpisy z bankovního účtu klubu či jednotlivé příjmové doklady, dokladující
zaplacení konkrétními členy. Navíc vybraná částka zřejmě není v souladu se stanovami klubu a zápisem z poslední valné hromady AFK Kolín (stanovy říkají, že výši
členských příspěvků určuje valná hromada, ta stanovila výši příspěvku členů
s hlasem rozhodujícím (není zřejmé, kteří to jsou, stanovy s tímto pojmem nepracují) na 1000,- Kč, o jiných členských příspěvcích nehovoří). Komise doporučuje radě
města vyžádat od AFK Kolín výše uvedené doklady, případně i z uplynulých let, a
na jejich základě definitivně upřesnit členskou základnu klubu.
Hlasování: 11 – 0 – 0
5.

Dotazník za 2. pololetí 2015 pro účely dotací na 1. pololetí 2016
Usnesení č. 110:
Komise rozhodla o následujícím vnitřním členění Dotace sportovním organizacím dle kritérií sportovní komise, kterou schválilo zastupitelstvo města ve výši
3 200 000,- Kč:
- doplatek TJ a SK za 2. pololetí 2015
500 000,- Kč
- dotace na rok 2016
2 700 000,- Kč
- rezerva
150 000,- Kč
- činnost komise + reprezentace (15%)
382 500,- Kč
- pořádání akcí (15%)
382 500,- Kč
- údržba sportovišť (20%)
510 000,- Kč
- činnost TJ a SK (50%)
1 275 000,- Kč
- z toho podle základny mládeže (40%)
510 000,- Kč
- z toho podle výsledků + paušály (60%)
765 000,- Kč
- z toho sporty VI (15%)
114 750,- Kč
- z toho sporty I-III, V (85%)
650 250,- Kč
Hlasování: 11 – 0 – 0
 dodatečně odevzdaly dotazník tyto kluby:
- Horolezecký oddíl Lokomotiva Kolín
- Czech Enduro Junior Team Kolín
- Orel župa Svatováclavská Kolín
Usnesení č. 111:
Komise souhlasí, že i přes nedodržení termínu pro odevzdání dotazníku budou
údaje z opožděně dodaných dotazníků Horolezeckého oddílu Lokomotiva Kolín,
Czech Enduro Junior Teamu Kolín a Orla župy Svatováclavské Kolín zahrnuty
do výpočtu výše dotace na 1. pololetí 2016.
Hlasování: 11 – 0 – 0

 pracovní komise ve složení p. Holoubek, p. Těšitel, p. Šotola a Mgr. Tuček provedla
17.1. kontrolu všech dotazníků a jejich vyhodnocení a předkládá komisi návrh na
rozdělení dotací na 1. pololetí roku 2016, skládajících se z dotace na činnost (podle
výše členské základny mládeže a podle výsledků sportovní činnosti) a z dotace na
údržbu.
 komise projednala opravené údaje o členské základně mládeže jednotlivých klubů
jako podklad pro rozdělení této dotace (provedené úpravy viz výše)
Usnesení č. 112:
Komise stanoví výši paušálních dotací na činnost klubů, které nevyvíjení soutěžní
činnost či v kolínských podmínkách nemohou reálně získat bodovaná umístění
v mistrovských soutěžích, a výši paušálních dotací na činnost klubů ze skupiny
sportů IV (taneční sporty, úpolové sporty a bojová umění). Dále komise stanoví výši dotací na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví či dlouhodobém
pronájmu TJ a SK. Spolu s těmito paušálními dotacemi a dotacemi na údržbu a
provoz komise doporučuje radě města schválit na základě dotazníků za II. pololetí
roku 2015 navrhovanou výši dotací na činnost TJ a sportovních klubů v 1. pololetí
roku 2016 v souladu se schválenými kritérii na jejich přidělování. Tabulka navrhovaného rozdělení všech dotací je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 11 – 0 – 0
Usnesení č. 113:
Komise doporučuje radě města pozastavit poukázání části dotace vyplývající
z velikosti členské základny mládeže klubu AFK Kolín do definitivního vyjasnění
velikosti jeho členské základny mládeže (viz usnesení č. 109).
Hlasování: 11 – 0 – 0
7.

Projednání žádostí
Usnesení č. 114:
Komise vzhledem k tomu, že doposud nejsou radou města schválena Kritéria pro
rozdělování finančních prostředků pro rok 2016, odkládá projednání všech doručených žádostí na příští schůzi komise.
 Hlasování:

8.

11 – 0 – 0

Různé
Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 29. února 2016 od 16.00 hod. v SOŠ informatiky a spojů.

_________________________________
Mgr. Jiří Tuček – předseda komise

________________________________
Mgr. Petr Kesner – vedoucí OŠKS

