
Zápis 

z veřejného zasedání Komise pro mládež, sport a volný čas, konaný dne 23. 3. 2017 
v gobelínovém salonku KD v Novém Městě na Moravě

Přítomni: 
Jiří Maděra, Břetislav Wurzel, Josef Komínek, Petr Hubáček ,Stanislav Lukeš, Jiří Jurman, Jaromír 
Čejka, Lubomír Buchta, Milan Ondráček, Jan Krakovič, Vít Krontorád, Radek Jaroš, Zdeněk 
Pliska, Roman Wolker, Lenka Klapačová, Žofie Řádková

Omluveni: 
Zdenek Ptáček, Vlasta Holubová

Jednání:

Veřejné zasedání zahájil předseda komise Mgr. J. Maděra, přivítal přítomné a seznámil je 
s hlavním tématikou zasedání, kterou je připravovaná metodika dotačních programů a výzev v 
oblasti sportu a volného času a dále pak i jiné oblasti se sportovní tématikou. 

Na úvod vyzval přítomné, aby se vzájemně představili a předal slovo tajemnici komise dr. Řádkové,
která představila účastníkům zasedání úvodní elektronickou prezentaci věnovanou dotačním 
programům a výzvám Nového Města pro rok 2017. 
Po té již dostali slovo přítomní a rozvinula se bohatá diskuse zaměřená na následná témata:

 Téma : Aktualizace metodiky poskytování dotačních programů a výzev v oblasti sportu

1) webové stránky města

Všichni přítomní se shodli na tom, že stávající webové stránky města jsou velmi nepřehledné, 
„proklikat se“ k požadovaným informacím je zbytečně komplikované a zdlouhavé …...Vyhledávač 
ne vždy reaguje na hledaný výraz, apod.
Doporučují stránky zjednodušit a zpřehlednit, držet se hesla „Někdy méně, je více“.

2) vyúčtování dotačních programů a výzev

Doporučení - vyúčtování dotačních programů a výzev zjednodušit, tzn. nedokládat kopie účetních 
dokladů a výpisů, ale k závěrečné zprávě přiložit jenom výpis z účetnictví knihy.

Může to být problém pro malé organizace – nevedou podvojné účetnictví, nemají profesionální 
účetní či si nehradí účetní službu.

3) povinné údaje k žádosti

Problematika dokládání žádostí povinnými údaji - návrh na vytvoření elektronické databáze 
žadatelů ve městě, kam by spolky dodaly své podklady. 

Velkým problémem je aktualizace dat (zachytit veškeré změny), kdo by byl správcem dat? Jak by to
bylo s novými žadateli ? Kdo by byl odpovědný za žádost?



Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví pro právnické osoby 
povinné údaje uváděné v  žádosti s tím, že žadatel je vždy odpovědný za podání i obsah žádosti.

Již teď je možné podat žádost včetně příloh elektronicky prostřednictvím datové schránky, není 
nutné vše kopírovat a podávat v písemné podobě.

4) rozpočet projektu

Návrh – nepřikládat k žádosti položkový rozpočet projektu

Odpověď – jak vyhodnotit, co se z dotace bude hradit – uznatelné x neuznatelné výdaje, na co se 
poskytují peníze, povinné podíly,...

5) nový dotační program – placení trenéru

Zazněl návrh na vznik nového dotačního programu – na úhradu mezd trenérům

Již dnes je možné z vypsaných programů hradit mzdy vč. dohod (o pracovní činnosti + o provedení 
práce). Nový dotační program by jenom rozmělnil stanovené objemy peněz pro sport.

6) zvýšit objem peněz na dotační programy a výzvy

Návrh na zvýšení objemu prostředků na dotační programy, zejména na činnost a údržbu sportovních
areálů, podpořili všichni přítomní.

7) úkol pro vedoucího finančního odboru :

zpracovat za pětileté období procentuální podíl objemu prostředků na dotace k rozpočtu města

Ing. T. Vlček zpracoval požadované údaje do přiložené tabulky:

Komentář:
Jsou uvedeny pouze provozní výdaje města, protože investice mají velké výkyvy a nemělo by to 
vypovídací schopnost. V příspěvcích na sport je vše co bylo na org. 177 a na paragrafu tělovýchova 
a zájmová činnost rozpočtu města.

Téma:  singletracky a značení MTB

Zazněla kritika na nedostatečné příjezdové značení na MTB a na špatnou údržbu singletracků. 
Především na špatnou údržbu otáček a zatáček zejména na červené trati singletracků („vypadá jak 
lesní stezka pro zvěř“).



Údržbu provádí SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ na základě smlouvy 
s městem. 
Doporučeno požádat o odpověď pana Skřičku a zjednání nápravy.

Pochvala za údržbu oranžové tratě.

Téma: uveřejňovat zápisy z komisí na webu města

Zazněl požadavek uveřejňovat zápisy z komisí rady města na webu města.

Komise jsou poradním a  iniciativní orgánem rady města.  V souladu se zákonem o obcích svá 
stanoviska a náměty předkládají radě města. Zasedání komisí rady města je v souladu s jednacím 
řádem komisí neveřejné. 

Téma: lyžařské stopy

Zazněla kritika  na projíždění lyžařských stop v zimní sezoně.

Údržba – projiždění lyžařských tras na Novoměstsku je v gesci svazku obcí Mikroregionu 
Novoměstsko. Projíždění tratí realizuje SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ.
Přítomní konstatovali, že je málo peněz na každodenní projíždění tras. Dále se rozvinula diskuse na 
téma dárcovských DMS od fyzických osob na projíždění, dále pak možnost spolupodílení se 
hoteliérů na úhradě projíždění a nakonec se rozvinulo téma, zda-li Kraj Vysočina zachová dotaci na 
údržbu tratí. 

Nakonec se přítomní shodli na následujícím:

- podporují zachování krajské dotace na údržbu tratí
- podpořit Mikroregion v jednání s hoteliéry o finanční spoluúčasti na projíždění tratí ( řešení se 
nabízí např. zvednutím poplatku za ubytování v jednotlivých obcích regionu)
- podporují zavedení dárcovských DMS u fyzických osob

Téma: Pochvala za termín poskytnutí dotací

Účastníci zasedání děkují městu za to, že jsou schválené dotace poskytovány předem, protože to 
usnadní žadatelům lépe zajišťovat své aktivity

Téma: vytvořit web. stránky s informacemi o dotačních programech v oblasti sportu v ČR

Návrh na vytvoření web. stránky s informacemi o dotačních programech v oblasti sportu v ČR. 

Po diskusi bylo doporučeno zrealizovat na webových stránkách města proklik – odkaz na web kraje,
kde jsou tyto informace uveřejněny.

Téma: ocenění sportovních osobnosti 

Dotaz, zda-li město neuvažuje o změně termínu oceňování osobností v oblasti sportu, sportovních 
výkonů,.. např. na sportovním plese, či spojení oceňování sportovců s oceňováním všech osobností 
města tj. 1x za dva roky.



Je problém zajistit oceněné sportovce (lyžaři v zimě nemohou, atleti a fotbalisti v létě apod.) 
Nejvhodnější je termín, kdy probíhá městská slavnost NOVA CIVITAS.

Jiří Maděra
předseda komise

Zapsala:

Lenka Klapačová 
Žofie Řádková


