Číslo materiálu : 4/02
Komise:
Datum :
Přítomni:
Host:
Omluveni:

Komise sportovní
26.11.2015
J. Třískala, K. Fialová, V. Šnajdr, T. Gryč, A.Salák, T. Morawski, L. Tvrdík, J.
Ďoubal, P. Němec, M. Hruška, J. Němeček,

Neomluveni:

M. Pavlík, I. Mrázková, J. Kukla, J. Králik, Z. Hadrovský, K. Ptáček, I. Šanc, I.
Sova, , Z. Jirásek, M. Procházka, M. Lhoťan
T. Pilc, R. Hanuš, D. Hlavinka, J. Macháček

Člen RM:
Příští jednání:

27. 1. 2016

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
1. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 26.11.2015
2. o d v o l á v á
tyto členy SK:
Davida Hlavinku – pro nečinnost ve SK
Ivanu Mrázkovou – rezignace
Zdeňka Jiráska – rezignace
Ivo Šance – rezignace
Josefa Macháčka - rezignace
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Hlavní bod jednání SK – vyhodnocení grantových žádostí
střední granty – 9 žádostí
velké granty – 4 žádosti
Externí hodnotitelé – 2
Hodnocení v komisi: z důvodu vysokého počtu členů SK bylo ustanoveno 5 hodnotících skupin po
pěti 5-6 členech. Každá skupina měla svého zpravodaje, který zodpovídal za zpracování jednotlivých
hodnotících formulářů. Bodována byla stanovená kritéria:
1. kritérium - Originalita projektu
2. kritérium - Přínos pro město Kutná Hora
3. kritérium - Přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu
4. kritérium - Bonus pro žadatele
5. kritérium - Spolufinancování
6. kritérium – Spolupráce žadatele
Maximální počet dosažených bodů za všechna kritéria byl 100 bodů.
Po provedené sumarizaci jednotlivých výstupů byl každé žádosti přidělen počet bodů, který
odpovídal průměrné hodnotě udělených bodů jednotlivých skupin. Všechny výstupy byly porovnány
s hodnocením externího hodnotitele a podrobně prodiskutovány. Na základě této diskuse byly u
některých žádostí provedeny další redukce bodů.
Do oblasti sportu byla v rámci rozpočtu města přidělena částka 250 000,- Kč. V souladu s výzvou
k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2016 v oblasti středních a velkých
grantů se v prvním kole přiděluje 70% alokovaných prostředků, ve druhém kole zbylých 30%.
- Žádost TK TŠ Novákovi byla vyřazena z důvodu nízkého počtu přidělených bodů (59 b.)
- Žádost KHTour o.s. na projekt Kutnohorský bike maraton byla vyřazena - důvod -dle „Výzvy
k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2016“ lze v oblasti velkých projektů

podat pouze jeden projekt v jedné kategorii – KH Tour podala projekty dva
- Žádost SK Sršni byla přesunuta na 2.pololetí, akce proběhne až o prázdninách.
V termínu konání sportovní komise nebyl ještě znám přehled projektů zařazených do speciální
kategorie Calendarium Cuthna, tudíž nemohla být vypracována finální podoba navržených grantů pro
první pololetí roku 2016. Členové komise se tímto usnesli, že po zveřejnění projektů zařazených do
Calendraria Cuthna, zpracují hlasováním per rollam konečnou verzi středních a velkých grantů
v oblasti sportu, která se stane podkladem pro jednání RM.
Dne 14.12.2015 p. Krulišová vyzvala členy komise k hlasování formou per rollam.
Výsledek hlasování: hlasování se zúčastnilo 18 členů, z toho 16 členů souhlasilo s návrhem rozdělení
finančních prostředků, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Na první pololetí byla na základě výsledku hlasování členů sportovní komise do oblasti středních a
velkých grantů navržena k rozdělení částka 176 000,- Kč viz. příloha č.1.
2) Návrh na vyřazení z komise
Na základě schváleného statutu sportovní komise se pro nečinnost ve sportovní komisi navrhuje
vyloučit pan David Hlavinka.
Na členství ve sportovní komisi rezignují členové: Ivana Mrázková, Zdeněk Jirásek, Ivo Šanc, Josef
Macháček.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise proběhne 27.1.2016 v 16.00 hodin v malé zasedací síni Vlašského
dvora.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jan Třískala
Datum: 21.12.2015

Příloha č.1

název grantu
žádost
GRKH_02_V_SP_2016_KH Tour_eliminátor_XCO 160.000,GRKH_02_S_SP_2016_Cesta životem BB
50.000,GRKH_09_S_SP_TJ Léčebna Košumberk
31.500,GRKH_05_S_SP_2016_TJ Sparta_házená
15.000,GRKH_07_S_SP_2016_Festival hal.sp
25.000,GRKH_06_S_SP_2016_Dačick.12
25.000,GRKH_01_V_SP_2016_TJ Sparta_házená
75.000,GRKH_03_S_SP_FBC K.Hora
29.300,GRKH_08_S_SP_2016_SK Sršni
32.000,GRKH_04_V_SP_2016_Dejmal
60.000,GRKH_04_S_SP_2016_SKP Olympia KH
50.000,GRKH_01_S_SP_2016_TK TŠ Novákovi
20.000,GRKH_03_V_SP_2016_KH Tour_bike maraton
100.000,-

Částky navrženy
komisí
Cuthna
37.000,27 400,12.750,20 500,Cuthna
26.250,15.600,přesun - II.pololetí
23.000,13.500,Vyřazeno
Vyřazeno

Celkem

176 000,- Kč

Komentáře k provedeným redukcím
GRKH_02_S_SP_2016_Cesta životem BB
GRKH_01_V_SP_2016_TJ Sparta_házená
GRKH_03_S_SP_FBC K.Hora
GRKH_04_V_SP_2016_Dejmal
GRKH_04_S_SP_2016_SKP Olympia KH

- absence vzdělávání instruktorů
- akce velmi málo viditelná v rámci KH, navýšit spoluúčast hráčů, financování spíše ze zdrojů klubu,
omezit některé položky (výlet apod.)
pořádání turnajů - běžná klubová činnost, není specifikována propagace projektu,
poměrně vysoké osobní odměny, absence dalších zdrojů financí,
nadhodnocení rozpočtu, možnost financování od sponzorů
žádá na nákup hmotného majetku, což nesmí přesáhnout 20% uznatelných nákladů
neodhadnutelný zájem o aktivitu, jedná se o běžnou činnost oddílu

