Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 16. 12. 2013
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová, ČASPV ČR – Coufal,
ČOS – Zuzaňák, ČSS ČR – Straka, ČUS – Holub, KČT – Vincencová,
OREL – Kalčík, Sdružení sportovních svazů – Babický,
Omluveni: Autoklub ČR – Rybníček
Hosté:
Mgr. Mach – za OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Kontrola zápisu z 28.8. 2013
V rámci kontroly zápisu informoval Straka o vývoji projednávání dotace pro VŠK na
rok 2014. Původní návrh, který prošel prvním čtením rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč,
byl negativně připomínkován v komisi pro sport a volný čas. Při dalším projednávání
pak byla částka 6 000 tis. Kč snížena na původní úroveň roku 2013 a to ve výši 4 000
tis. Kč
2. Informace o dotačních titulech Kraje Vysočina pro rok 2014
P. Mach informoval o navržených dotacích pro oblast sportu a tělovýchovy na rok
2014. V rámci „dotací dle pravidel“ byly navrženy a zastupitelstvem kraje schváleny
tyto dotace:
- dotace na sport hendikepovaných – 395 tis. Kč
- podpora koordinace sportovní výchovy mládeže – KCTM – 4 350 tis. Kč
- podpora pořádání a účasti na mistrovstvích – 1 300 tis. Kč
- podpora Nadační fond olympioniků – 100 tis. Kč
- podpora mezinárodní česko- finsko hokejové školy – 300 tis. Kč
- podpora Všesportovnímu kolegium s alokací 4 000 tis. Kč
V grantových programech byly navrženy toto programy:
- Jednorázové akce s alokací 1 200 tis. Kč
- Sportujeme 1 800 tis. Kč
- Sportoviště s alokací 3 000 tis. Kč
Do grantových programů pro rok 2014 byl opět zařazen grantový program
Sportujeme.
Veškeré informace o grantových programech najdete na www.kr-vysocina.cz
3. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013 a nominace členů do hodnotící
komise
P. Mach informoval o vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2013. Anketu by
měl v roce 2013 vyhlašovat Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení by mělo každý rok
probíhat v jednotlivých okresních městech kraje. Pro rok 2013 byl navržen Žďár nad
Sázavou. Do hodnotící komise za Všesportovní kolegium byli nominováni:
Babický, Coufal, Hegerová, Holub, Straka, Vincencová a Zuzaňák
4. Podmínky přerozdělení dotace pro VŠK KV na rok 201
Zastupitelstvem Kraje Vysočina byla v rámci schvalování rozpočtu kraje VŠK
přidělena dotace ve výši 4 000 tis. Kč. Při projednávání rozdělení dotace byl všemi
devíti přítomnými členy schválen stávající model rozdělení dotace, tzn. 10% částky
jako fixní dotace (40 tis. Kč) pro všech 10 členů VŠK, zbývající částka bude rozdělena
podle členské základny jednotlivých organizací k 31.12. 2013. Podmínkou je evidence
členů na předepsaných tiskopisech. Termín odevzdání seznamů na přiloženém

tiskopisu je do 28. 2. 2014.
P. Mach informoval členy VŠK o nutnosti odevzdání závěrečných zpráv a vyúčtování
dotací za rok 2013 k termínu 31.1. 2014
5. Různé
- zimní olympiády dětí a mládeže
p. Mach informoval o průběhu příprav a počtu přihlášených účastníků ( 1 300 ),
slavnostní zahájení proběhne na zimním stadiónu v Havlíčkově Brodě
v neděli 19. ledna od 14 hodin, slavnostní zakončení ve čtvrtek 24. ledna v kulturnim
domě ve Žďáře nad Sázavou od 19 hodin. Bližší informace najdete na
www.odm2014.cz
- tisková zpráva a propagační leták
na základě projednání a odsouhlasení ze zasedání VŠK 28.8. byla připravena tisková
zpráva a informační leták. Tisková zpráva byla předána do médií prostřednictvím
tiskového oddělení krajského úřadu. Informační leták mají za úkol všechny sdružené
organizace předat do svých nižších článků tak, aby byl vyvěšen ve vývěskách,
propagačních tabulích apod. Zpráva a leták jsou přílohou zápisu.
- informace o novele předpisu, který se týká prodeje tvrdého alkoholu
vláda schválila zavedení koncese na prodej alkoholu. Novela mění přílohu
živnostenského zákona upravující koncesované živnosti a rozšiřuje předmět
podnikání koncesované živnosti regulující výrobu, úpravu a prodej lihu a lihovin. V
přechodných ustanoveních dále řeší přechod stávajících živnostenských oprávnění do
režimu koncesované živnosti.
To může přinést problém těl. jednotám a oddílům, které pořádají plesy, zábavy a
společenské akce.
- nová Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
platnost vyhlášky je od 1.1. 2014
- informace p. Holuba k připravovanému projektu ČOV - ČUS - Asociace krajů ČR
Podstatou připravovaného projektu je sloučení finančních prostředků z ČOV a krajů
do společného "fondu" a následné dělení do TJ, SK na podporu jejich činnosti. V
současné době se tento projekt diskutuje v pracovní skupině sestavené ze zástupců
ČOV, ČUS a Asociací krajů ČR. V žádném případě by tento připravovaný projekt
neměl ohrozit již rozdělované dotace, které v jednotlivých krajích běží. Tento "fond"
by měl být plněn finančními prostředky tzv. "navíc" a měl sloužit k podpoře
sportující mládeže.
Usnesení:
1. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z kraje Vysočina pro rok 2014 v navržené
částce 4 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů
VŠK KV. 90% dotace bude rozděleno dle zkontrolované a schválené členské
základny dětí a mládeže jednotlivých organizací k 31.12. 2013
Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

