Číslo materiálu : 4/05

Host: RM
Omluveni:
Neomluveni:

Komise sportovní
30.5.2019
RM 12.6.2019
J. Třískala, T. Morawski, F. Nedvěd, M. Procházka, M. Běhounek, L. Hojdová,
K. Fialová, A. Salák, Z. Knap, K. Ptáček
Zápis: L. Krulišová
T. Pilc
J. Němeček, Z. Hadrovský, L. Vokoun, R. Hanuš
R. Beránková

Člen RM:
Příští jednání:

5.9.2019

Komise:
Datum :
Přítomni:

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
1. bere na vědomí
zápis sportovní komise ze dne 30.5.2019
2. odvolává
paní Romanu Beránkovou z důvodu pravidelné absence na jednání SK
3. jmenuje
pana Tomáše Pilce trvale bytem 17.listopadu 102, Kutná Hora
členem Komise sportovní Rady města Kutná Hora
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
I. Granty – programová dotace
SK odhlasovala kritéria hodnocení velkých grantů, které budou součástí výzvy k předkládání
projektů v příspěvkových programech pro rok 2020 – VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU
1. Přínos pro město 40 bodů
2. Přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 50 bodů
3. Bonus žadatele 10 bodů
Podporovány budou především projekty:







Představující a zviditelňující sportovní kluby, včetně akcí přesahující rámec KH
Zajišťující profesionální přípravu trenérů mládeže (pokud nevykonávají svou činnost
za účelem dosažení zisku)
Podporující sporty a akce, které jsou zaměřeny na handicapované skupiny obyvatel
Zajišťující pomoc školám v oblasti sportu
Podporující nové sporty za účelem jejich zviditelnění
Podporující především místní oddíly na území KH a oddíly, které svojí činností mají
dopad na obyvatele Kutné Hory

Všichni žadatelé musí být zaregistrováni např. u ČUS, ČOV, Sokol, ČOV paralympijský,
ČSTS (Český svaz tanečního sportu), ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny) atd.

Podmínkou získání grantu je zajištění finanční spoluúčasti ze strany žadatele, a to minimálně ve výši
50 % z celkových nákladů projektu.
Na hodnocení se budou podílet všichni členové SK, v případě střetu zájmů bude hodnotitel vyzván
k odstoupení z procesu hodnocení. V rámci vyúčtování grantu budou doloženy doklady na veškeré
výdaje celého projektu.
Upřednostněny budou granty spojené se zaměřením na mládež
II. Registrovaná mládež – programová dotace
Nová metodika, kterou schválila SK dne 30.5.2019
Nově dochází k rozdělení kolektivních a individuálních sportů, ke zrušení položky nákladovosti a
k zavedení nového kritéria – pronájmy. U individuálních sportů, které jsou provozovány za účelem
zisku bude v kritériu (viz. bod č.4 – Příspěvky v oddílu) nastavena vždy „0“.
Téměř všichni členové SK se dohodli na věkové hranici 19 let.
Finanční prostředky jsou rozdělovány pouze za souhlasu rady města a pouze na mládež!!!
Z tohoto důvodu bude v rozpočtu navýšena položka na registrovanou mládež odhadem na
3 690 000,- Kč z původních 2 300 000,- Kč.
III. Dotace na činnost – programová dotace
Zpravidla se jedná o podporu organizací, které jsou v majetku města nebo kde má město majetkový
podíl. Příspěvek tak slouží k pokrytí nákladů spojených s využitím sportovní plochy nebo
k částečnému pokrytí nákladů spojených s běžným provozem. V rámci této výzvy bude poskytována
finanční podpora pouze organizacím jako je např. Plavecký bazén, Kutnohorská plovárna, TJ Sokol
Kaňk, TJ Viktoria Sedlec, TJ Sokol Malín, Sparta Kutná Hora apod. Ostatní žádosti budou
směřovány do kategorie Registrovaná mládež.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise se uskuteční dne 5. 9. 2019 v zasedací místnosti budovy Václavské
náměstí č.p. 182 v 17.00 hodin.
Příloha: Metodika financování v rámci programu Registrovaná mládež

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jan Třískala
Datum: 5.6.2019

Rozdělování peněz na činnost oddílů
METODIKA
Peníze jsou rozdělovány pouze za souhlasu rady města a pouze na mládež!!!
1) Počet mládežníků
Kolektivní sporty:

U kolektivních sportů jsou za podklady pro výpočet brány počty členů družstva v daném
sportovním odvětví, dle sportovně technických předpisů svazů, např. basketbal 12,
baseball 22, florbal 20, fotbal 18, házená 16, lední hokej 22, rugby 22, softbal 17, volejbal
12, korfbal 14, mažoretky 14, atletika 20, kuželky 6,
Individuální sporty:

U individuálních sportů, které se účastní soutěží družstev, jsou pro výpočet brány počty
sportovců.
Mezi individuální sporty Město Kutná hora řadí: badminton, box, cyklistika, judo,
synchronizované bruslení, moderní gymnastika, plavání, golf, stolní tenis, tenis, squash,
veslování, zápas, sportovní gymnastika, sportovní střelba, skeet, trap, doubletrap,
triatlon, tanec, turistika, aerobic , nohejbal, šachy, lyžování.
Zařazení do kolektivních nebo individuálních sportů rozhoduje větší počet soutěží
(individuál/kolektiv) v daném sportu.
počet
mládežníků koeficient
Počet dětí 0-6 let
Nesoutěžní 6-18 let
Soutěžní 6-7 let
Soutěžní 8-9 let
Soutěžní 10-11 let
Soutěžní 12-13 let
Soutěžní 14-15 let
Soutěžní 16-17 let
Soutěžní 18-19 let

1
1,2
1,3
1,4
1,5

1,6
1,7
1,8
2

2) Úroveň soutěže – pouze pro kolektivní sporty






Koeficient 1
- rekreační soutěže, bez soutěže koš A
Koeficient 1,25 - okresní soutěže, koš B
Koeficient 1,5 - regionální (krajské) soutěže, koš C
koeficient 1,75 - celostátní soutěž D (soutěže, které pod sebou mají jen jednu nebo žádnou
úroveň)
Koeficient 2
– celostátní soutěž E

3) Funkčnost struktury oddílů – pouze pro kolektivní sporty










Koeficient 0,8 – oddíl nemá oddíl v soutěži
Koeficient 1- oddíl má 1 družstvo v soutěži
Koeficient 1,25 – oddíl má 2 – 3 mládežnická družstva v soutěži
Koeficient 1,5 – oddíl má 4 - 5 mládežnická družstva v soutěži
Koeficient 1,75 – oddíl má 6 - 7 mládežnická družstva v soutěži
Koeficient 2 – oddíl má 8 a více mládežnických družstev v soutěži
Koeficient 2,1 – oddíl má 9 a více mládežnických družstev v soutěži
Koeficient 2,2 - oddíl má 10 a více mládežnických družstev v soutěži
Koeficient 2,5 - oddíl má 11 a více mládežnických družstev v soutěži

-

Pro individuální sporty je koeficient vždy 1

4) Příspěvky v oddílu






Koeficient 0
0 Kč – 500 Kč
Koeficient 1,0 501 Kč – 1500 Kč
Koeficient 1,5 1501 Kč – 3000 Kč
Koeficient 1,75 3001 Kč – 4500 Kč
Koeficient 2,0 4501 Kč a více

-

Příspěvek myšlen na celou sezónu, mládež do 19 let včetně
Pro OSVČ a ziskové organizace je koeficient vždy 0.

5) Pronájmy sportovišť




Koeficient 1
Koeficient 2
Koeficient 3

0 Kč – 50 000 Kč
50 001 Kč – 100 000 Kč
nad 100 001 Kč

-

Pronájmy sportovišť za předchozí rok za mládež do 31.12.

-

Pro OSVČ a soukromé subjekty je maximální možná částka 150.000,- Kč

