Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina dne 29. ledna 2020
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, Autoklub ČR – Rybníček, ČASPV ČR – Coufal,
ČOS – Zuzaňák, ČSS – Matějka, ČUS – Holub, KČT – Korbelová,
Orel – Kalčíková, Sdružení sportovních svazů – Babický
Hosté:

Ing. Kastner za OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Zahájení a doplnění programu
2. Pravidla přerozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2020 a podmínky evidence
členů
V úvodu tohoto bodu informoval Straka o jednáních o navýšení dotace VŠK na rok
2020. Tato jednání vedl Straka koncem od června 2019 s radními kraje p. Fialovou a
p.Kuklou. Výsledkem jednání bylo navýšení dotace o 150 tis. Kč na částku 4 350 tis.
Kč s příslibem dalšího pravidelného navyšování i v dalších letech v závislosti na
ekonomických výsledcích Kraje Vysočina. Při schvalování rozpočtu Kraje Vysočina
dne 10. prosince 2020 byla dotace navýšena a schválena o 50 tis. Kč na částku 4 400
tis. Kč.
Rozdělení dotace bude schváleno na dalším jednání VŠK se zachováním fixní částky
400 tis. Kč, která bude rozdělena mezi všech 10 subjektů VŠK, tj. 40 tis. Kč na každý
subjekt a zbývající částka 4 000 tis. Kč dle členské základny.
Členskou základnu k 31.12. 2019 musí jednotlivé subjekty odevzdat ve stejném
formátu tabulky jako v minulých letech do 28. 2. 2020 pracovníku oddělení mládeže a
sportu p. Benešovi. Poslední ročník narození při vykazování členské základny je u
všech subjektů 2002, u Autoklubu ročník 1994.
Straka upozornil členy VŠK o nutnosti odevzdání závěrečných zpráv a vyúčtování
dotací za rok 2019 do termínu 31.1. 2020.
3. Informace o dotačních titulech Kraje Vysočina pro rok 2020
p. Kastner informoval o navržených dotacích pro oblast sportu a tělovýchovy na rok
2020 z Fondu Vysočiny. V rámci těchto pravidel budou poskytovány dotace:
- dotace na sportovní a volnočasové aktivity hendikepovaných – alokace 500 tis. Kč
- podpora koordinace sportovní výchovy mládeže – KCTM
- dotace na krajská a vyšší kola postupových soutěží a přehlídek – 500 tis. Kč
- dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa – 600 tis. Kč
- dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sport. disciplínách
alokace 900 tis. Kč
- podpora Všesportovnímu kolegium s alokací 4 400 tis. Kč
- Sportujeme a volný čas – 4 500 tis. Kč
- Sportoviště – 3 000 tis. Kč
Veškeré informace o grantových programech najdete na www.kr-vysocina.cz
Další formou podpory sportovní činnosti je dotace významných sportovních akcí
přímo z rozpočtu kraje – VIP akce.

4. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2019
p. Kastner informoval o vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina. Anketu za rok
2019 vyhlašuje Kraj Vysočina a organizovat ji bude oddělení sportu a mládeže ve
spolupráci s ČUSem. Slavnostní vyhlášení proběhne 9.dubna v Jihlavě. p. Holub
informoval o stavu nominací, kterých je zatím zasláno velmi málo. Bližší informace
k anketě a formulář pro podávání nominací najdete na www.sportvysocina.cz nebo
nominační formulář umístěn na odkazu: https://goo.gl/forms/qv3wFixIZj0OMkb33
Nominace mohou podávat sportovní organizace do 31.1. 2020

5. Různé
- p.Kastner informoval o účasti Kraje Vysočina na Zimní olympiádě dětí a mládeže
v Karlovarském kraji
- p.Holub – dotační program MŠMT Můj klub – podávání žádostí, komplikace
s rejstříkem
- p.Holub – problematika Národní sportovní agentury, 28.2. by mělo v Jihlavě
proběhnout jednání s p. Hniličkou, předsedou agentury a zástupci sportovních
svazů, oddílů a spolků
- p.Zuzaňák – připomínky k uznatelným nákladům v rámci programu Sportoviště až po podpisu smlouvy, p.Kastner informoval, že se připravuje změna, která je
v působnosti Odboru regionálního rozvoje
- příští zasedání VŠK se uskuteční v březnu 2020 po zpracování členské základny za
rok 2019.

Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

