ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KOMISE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
konané dne 16. 3. 2022 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:

Vladimír Horáček, Bc. David Hlaváč, Václav Haman, Mgr. Jan Sucharda,
Ing. Jaroslav Hornig, Mgr. Václav Korbelář, Jan Baranyk, Kateřina Vejnarová, DiS.

Omluveni: Mgr. Jiří Paulů, Ing. Věra Baloušová

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (zastupitelstvu města)

1.

Komise tělovýchovy a sportu předkládá RM rozdělení grantů v programu sport pro rok 2022
dle Grantového programu sport města Jilemnice pro poskytování dotací na sport v roce 2022,
schváleného zastupitelstvem města Jilemnice.

2.

PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.

OSTATNÍ

3.1 Grantový program

Během setkání komise postupně prostudovala předběžný návrh rozdělení dotací grantového
programu SPORT pro rok 2022.
Podklady dodané sportovními spolky žádající o dotaci byly dle slov předsedy Horáčka
v pořádku a sloužily jako podklad pro vytvoření přehledových tabulek. Celkový objem
finančních prostředků pro rok 2022 činí 880.000 Kč. Cástka finanční podpory pro sport
v Jilemnici se ani v letošním roce příliš nezvýšila. Přítomní členové opět vyjádřili svůj názor,
že sport v našem městě by si jistě zasloužil větší podporu. Během diskuze došlo k nepatrným
úpravám hodnotících tabulek, které byly všemi přítomnými členy odsouhlaseny.
I.

Sportovní činnost

V této oblasti podalo svoji žádost celkem 10 žadatelů a částka k přerozdělení činí 290.000 Kč.
Z této kategorie byl vyřazen spolek SK SICO z důvodu nesplnění podmínek žádosti. Konkrétně
se jedná o nesplnění podmínky bodu 3. Okruh žadatelů, jenž v ustanovení bodu 3. 1. uvádí,
„O poskytnutí dotace se může ucházet právnická osoba sídlící nebo provozující sportovní
činnost na území města Jilemnice a 10 alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci
z Grantového programu SPOR7 a nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči státu, městu
Jilemnice či jeho organizacím.“
SK SICO tuto podmínku ke dni podání žádosti tj. 28. 2. 2022 nesplnil.
II.

Provozní náklady, údržba majetku, pronájmy

V této oblasti podalo svoji žádost celkem 9 žadatelů a částka k přerozdělení činí 400.000 Kč.
Opět proběhla diskuze k tématu specifikace konkrétních nákladů, které spolky mohou ve svých
žádostech uvádět. Podmínky žádostí v této oblasti budou dále specifikovány a do budoucna
upraveny. Faktura předložená spolkem Autoklub v hodnotě 110.520 Kč nebyla komisí
do předložených nákladů zahrnuta. Důvodem bylo nesplnění kritérií bodu 4. 3. Grantového
programu.
III. Sportovní akce
V této oblasti podalo svoji žádost celkem 9 žadatelů a částka k přerozdělení činí 190.000 Kč.

V této oblasti se komise na návrhu předloženém předsedou p. Horáčkem shodla.

Téma pojmenování laviček, které budou umístěny v areálu Hraběnka, budeme dále řešit na
příštím setkání komise. Tyto lavičky budou pojmenovány po významných Jilemnických
lyžařích.
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Datum vyhotovení zápisu: 28. 3. 2022

Kateři74arová

Vladimír Horáček
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