Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 16. 12. 2013
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová, Autoklub ČR – Rybníček,
ČASPV ČR – Kosová, ČUS – Holub, Sdružení sportovních svazů – Babický
Omluveni: Zuzaňák - Sokol
Hosté:
Ing. Kastner, Mgr. Mach – za OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Kontrola zápisu z 26.3. 2014
Kontrola zápisu bez připomínek
2. Pravidla přerozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2015 a podmínky evidence
členů
V úvodu tohoto bodu informoval V.Holub o začlenění ČASPV pod ČUS. V následné
diskuzi se všichni přítomní vyjádřili k jeho návrhu, aby současné obsazení VŠK Kraje
Vysočina bylo do skončení volebního období tohoto orgánu (prosinec 2015)
zachováno včetně zástupce ČASPV a rozdělení dotace bylo stejným způsobem jako
doposud, tzn. 10% dotace na všech 10 subjektů VŠK a zbývající část dotace dle
členské základny. Při následném hlasování bylo všech šest přítomných pro toto
rozdělení.
Členská základna se musí odevzdat ve stejné tabulce jako v minulých letech do 28. 2.
2015 Mgr. Machovi na oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu. Poslední ročník
narození při vykazování členské základny je 1997.
P. Mach informoval členy VŠK o nutnosti odevzdání závěrečných zpráv a vyúčtování
dotací za rok 2014 k termínu 31.1. 2015

3. Informace o dotačních titulech Kraje Vysočina pro rok 2015
P. Kastner informoval o navržených dotacích pro oblast sportu a tělovýchovy na rok
2015. V rámci vyhlašování dotací dochází od 1.1. 2015 ke sjednocení pravidel
dotačních titulů. V rámci pravidel pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR
a výše se zavádí povinná příloha pověření příslušným svazem. V rámci těchto pravidel
budou poskytovány dotace:
- dotace na sportovní a volnočasové aktivity hendikepovaných – 395 tis. Kč
- podpora koordinace sportovní výchovy mládeže – KCTM – 4 350 tis. Kč
- dotace na krajská a vyšší kola postupových soutěží a přehlídek –
- dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů - podpora na pořádání mistrovství ČR, Evropa a světa – 1 300 tis. Kč
- dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sport. disciplínách
- 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 3 000 tis. Kč
- Letní tábory
Poslední grantový program je navržen navíc a není na úkor již zavedených programů.
O definitivních dotačních částkách rozhodně Zastupitelstvo Kraje Vysočina při
schvalování rozpočtu kraje 16.12. 2014

Veškeré informace o grantových programech najdete na www.kr-vysocina.cz
4. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014
P. Kastner informoval o zásadních změnách vyhlášení ankety Sportovec Kraje
Vysočina. Anketu v roce 2014 již bude vyhlašovat Kraj Vysočina a organizovat
oddělení sportu a mládeže ve spolupráci s ČUSem. Slavnostní vyhlášení by mělo
každý rok probíhat v jednotlivých okresních městech kraje. Pro rok 2014 bude
vyhlášení 9. dubna v Horáckém divadle v Jihlavě. Nově je navržen systém sběru dat a
informací, o pořadí bude rozhodovat užší odborná komise. Rovněž bude hlasování
veřejnosti. Kategorie budou Sportovec Kraje, kolektiv, junior, trenér a výkon roku,
kde budou zařazeni i sportovci, kteří na Vysočině vyrostli a nyní působí v oddílech
mino kraj.
Bližší informace k anketě podá oddělení sportu a mládeže.

5. Různé
V rámci různého informoval V. Holub o situaci ve sportovním prostředí a financování
sportu.
V rámci státního rozpočtu pro rok 2015 je navržena stejná částka jako v roce 2014 tj.
cca 2,9 mld. Kč. ČUS iniciovala vznik pozměňovacího návrhu na zvýšení výdajů na sport
na sport ze státního rozpočtu v roce 2015 o jednu miliardu, a to v rámci programového
financování sportu v neinvestiční i investiční oblasti. Návrh předpokládá navýšení objemu
finančních prostředků na státní reprezentaci o 200 mil. Kč, výdaje na činnost sportovních
organizací, tedy zejména základních článků sportu, o 350 mil. Kč (což je i v souladu s
příslibem ministra školství, mládeže a tělovýchovy na celostátní konferenci Sport a
regiony), výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení o 100 mil. Kč, výdaje na činnost
sportovních svazů o 50 mil. Kč a výdaje na investiční činnost o 300 mil.Kč. Pozměňovací
návrh byl koncipován tak, aby nezvyšoval stávající navržené zadlužování státu v rámci
státního rozpočtu v roce 2015. Návrh získal podporu jak v gesčním výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a sport, tak i v rozpočtovém výboru. Stal se tak součástí
schválených pozměňovacích návrhů, které ještě musí v rámci třetího čtení návrhu zákona
o státním rozpočtu projednat, posoudit a schválit Poslanecká sněmovna, která k jednání o
návrhu zákona zasedne zřejmě 10. prosince.
V. Holub předložil přítomným k diskusi poslední číslo Olympijského zpravodaje s úvodníkem
předsedy ČOV (viz příloha) a odkaz na článek Michala Krause:
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/jedenact-bodu-k-nastoleni-diktatury-cov/

Usnesení:
1. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2015 v navržené
částce 4 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů
VŠK KV včetně ČASPV. 90% dotace bude rozděleno dle zkontrolované a
schválené členské základny dětí a mládeže jednotlivých organizací k 31.12. 2014

Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

