
Zápis z jednání sportovní komise č. 4/2017 

Datum konání:   23. 10. 2017 

Místo konání:     zasedací místnost  MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek  

Program jednání:   

1. Návrh financování sportu z rozpočtu města pro rok 2017 
2. Programová podpora sportovních organizací působících na území města v roce 2017 
3. Vyhlášení sportovce roku za rok 2017 
4. Různé 

 
Jednání se zúčastnil Mgr. Sumec Pavel, ředitel Základní školy Sedmikráska, o.p.s., který požádal 
sportovní komisi o možnost podpory z dotačních programů určených na podporu sportu pro žáky 
školy v následujících oblastech: 

- bruslení na zimním stadionu, 
- plavání žáků v krytém bazénu města, 
- nájem tělocvičny u ZŠ 5. května.  

 

Z následné diskuze vyplynuly následující závěry: 

- bruslení pro žáky ZŠ – bude jednáno s KD Rožnov o stejném (bezplatném) režimu využití 
ledové plochy pro žáky ZŠ Sedmikráska jako u základních škol zřizovaných městem, 

- od 1. září 2017 je plavání zahrnuto povinně do ŠVP, dle vyjádření MŠMT bude financováno 
v rámci státní dotace jak pro obecní základní školy, tak pro soukromé školy, 

-  s ředitelem ZŠ 5. května bude jednáno o možnosti sníženého nájmu za využití tělocvičen pro 
žáky ZŠ Semikráska. 

 

Ad 1)     Programová podpora sportu  

Vedoucí odboru školství a sportu informoval o návrhu rozdělení podpory sporty z rozpočtu města pro 
rok 2018 (viz příloha 1). Oproti roku 2017 dochází k navýšení o 150 tis. Kč, a to v Programu I – 
Jednorázové sportovní akce a v navýšení částky pro nájmy spolků u tělocvičen škol zřizovaných 
městem. 

Členové sportovní komise upozornili na to, že podle dlouhodobého záměru rozvoje sportu na území 
města by podpora sportu (mimo zimní stadion a plavecký bazén) měla činit 5.600 tis. Kč a 
v současnosti dosahuje 5.100 tis. Kč. 

Usnesení č. 5/2017 

Členové sportovní komise doporučují radě města navýšit podporu sportu pro rok 2018 v rozpočtu 
města oproti návrhu o 400 tis. Kč na 5.500 tis. Kč. 

Hlasování: 6 - 0 - 0  

 

 



Ad 2)    Programová podpora sportu  

Ze strany členů sportovní komise (na podnět předsedy sportovní komise) vzešel požadavek na 
zapracování do programu IV - Podpora sportu dětí a mládeže, popřípadě do dalších programů, bližší 
možnost kontroly vykazované členské základny. Na požádání by oddíl předložil jmenný seznam 
„pravidelně sportujících dětí“ v členění - jméno a příjmení, rok narození, oddíl a škola a předložení 
také oficiálních zápisů z utkání či výsledkové listiny, které doloží skutečnost o startech v soutěžích 
nebo účasti na sportovních akcích. Vedoucí odboru školství a sportu upozornil na nutnost dodržování 
zákona o ochraně o osobních údajů. Tuto skutečnost po skončení jednání konzultoval s odborníky na 
ochranu osobních údajů, kteří konstatovali, že tyto údaje by umožnily jednoznačně specifikovat o jaké 
konkrétní dítě se jedná a znamenalo by to porušení zákona o ochraně osobních údajů. Proto do 
úpravy programu byla zvolena formulace, která není v rozporu s uvedeným zákonem. Vedoucí školství 
a sportu dále na jednání komise upozornil, že žadatelé jsou povinni uvádět jen pravdivé údaje a město 
(odbor školství a sportu) nemá ze zákona žádné oprávnění vyšetřovat u sportovních spolků, zda údaje 
nejsou zfalšovány. Pokud komise má podezření, že údaje jsou nadsazeny, má možnost si pozvat 
předsedu spolku k vysvětlení a dotaci případně krátit nebo nepřiznat.  

Ad 3)    Sportovec roku 2017  

Členové sportovní komise se shodli, že pro předkládání nominací na vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za dosažené sportovní výsledky v roce 2017 budou platit 
stejná pravidla jak pro rok 2016, a to včetně kategorií, termínů a dalších náležitostí. 

Vyhlášení leden 2018, Uzávěrka nominací bude 28. února 2018, slavnostní vyhlášení 24. dubna 2018 
v kině Panorama. 

 

Zápis provedl: Mgr. Ing. Dušan Vrážel, dne 31. října 2017 


