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Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 68 000,- Kč pro
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, a to na projekt "Sanace výrazných trhlin
na objektu Tišnov-sokolovna".
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Anotace
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, žádá o mimořádnou dotaci z rozpočtu města
Tišnova v celkové výši 68 000,- Kč na projekt "Sanace výrazných trhlin na objektu Tišnovsokolovna".
Rada města Tišnova na svém jednání č. 31 dne 30. 11. 2016 doporučila Zastupitelstvu města
Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 68
000,- Kč pro Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, a to na projekt "Sanace
výrazných trhlin na objektu Tišnov-sokolovna".

Důvodová zpráva:
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, žádá o mimořádnou dotaci z rozpočtu města
Tišnova v celkové výši 68 000,- Kč na projekt "Sanace výrazných trhlin na objektu Tišnovsokolovna".
Rada města Tišnova na svém jednání č. 31 dne 30. 11. 2016 doporučila Zastupitelstvu města
Tišnova schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 68 000,Kč pro Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, a to na projekt "Sanace výrazných trhlin
na objektu Tišnov-sokolovna".
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Z hlediska rozpočtových prostředků není možno poskytnout bez rozpočtového opatření.
Návrh na financování z rozpočtu města: dotace budou vyplaceny z § 3419 Ostatní tělovýchovná
činnost; položka 5222 Neinvestiční transfery spolkům. Tento paragraf bude navýšen v rámci
rozpočtového opatření z § 6409 Provozní rezerva.

Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 5/2016
ze dne 9. 11. 2016
Začátek: 17:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: místnost krizového řízení budovy radnice
Přítomni: M. Sebera, J. Schneider, V. Dvořáčková, P. Jůza, Z. Kunický,

L. Mácová, V.

Patzelová, Š. Pilný, K. Pohanka, V. Knoflíčková, K. Švábenský,
Omluveni: M. Babák, M. Krupková,
Nepřítomni: M. Volena
Hosté: Ing. Petra Jůzová vedoucí OF

Program:
1) Rozpočet
2) Úpravy dotačních titulů 2017
3) Mimořádné dotace
4) Různé

Předseda Komise sportovní M. Sebera přivítal přítomné členy a hosta Ing. Petru Jůzovou a
seznámil je s programem jednání.

Ad1)
Rozpočet
Ing. Petra Jůzová seznámila přítomné členy s rozpočtem města na rok 2016, zmínila se
podrobněji o jednotlivých příjmech, výdajích a investicích, dále seznámila přítomné členy
s jednotlivými položkami §3419 Ostatní tělovýchovná činnost.

Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, bere na vědomí
rozpočet města Tišnova na rok 2017 bez připomínek.
Hlasování:

11/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad2)
Úpravy dotačních titulů 2017
Jednotliví členové komisí diskutovali o změně podmínek dotačního programu pro rok 2017,
především o vyúčtování. Členové podporují návrh: „Pokud příjemce obdrží v rámci dotačního
programu částku nižší, než-li požadoval, nechť je povinen vyúčtovat tzv. „upravenou
celkovou výši projektu“ t.j. náklady projektu uvedené v žádosti, od kterých bude odečtena
nepřiznaná část dotace“, dále o změně pravidel publicity – možnost používání znaku po
předchozím souhlasu.
Komise žádá dopracovat ve smlouvě s žadatelem formulaci k vyúčtování celého projektu, resp.
upravenou celkovou výši projektu.

Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit výše uvedené změny do dotačního programu 2017 a doplnit do
smlouvy dotačního programu jasné instrukce o vyúčtování: „Příjemce je povinen předložit
poskytovateli v termínu do 25. 1. 2018 finanční vyúčtování projektu v celkové nebo tzv. „upravené“ výši
(snížené dle Čl. XIII. bodu 4 Vyhlášení dotačního programu), jehož součástí je čerpání poskytnuté dotace."

Hlasování:

11/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
a) Žádost o mimořádnou dotaci – TJ Sokol Tišnov
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO 44041659, žádá o mimořádnou dotaci z rozpočtu města
Tišnova v celkové výši 68 000,- Kč na projekt "Sanace výrazných trhlin na objektu Tišnovsokolovna". Komise doporučuje účast představitele Sokola Ing. Jeřábka na jednání komise
k vysvětlené účelu a průběhu akce, na kterou žádá v rámci mimořádné dotace. Komise by uvítala
členství Ing. Jeřábka ve sportovní komisi.

Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova podpořit (doporučit zastupitelstvu ke schválení) žádost o mimořádnou

dotaci z rozpočtu města Tišnova pro Tělocvičnou jednotu Sokol Tišnov, IČO 44041659, ve
výši 68 000,- Kč na projekt "Sanace výrazných trhlin na objektu Tišnov-sokolovna".

Hlasování o doporučení žádosti

6/5/0

(pro-zdržel se-proti)

Usnesení nebylo přijato.

b) Žádost o mimořádnou dotaci – Lokomoce, z. s.
Lokomoce, z. s., IČO 03798721, žádá o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova v celkové
výši 45 500,- na projekt „Olympijské hry v Tišnově“.

Návrh usnesení:
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova schválit žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova pro
Lokomoce, z. s., IČO 03798721, v celkové výši 45 500,- na projekt „Olympijské hry
v Tišnově“, a žadateli doporučuje opravit název projektu, tak, aby nebyl v rozporu se
zákonem 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik.

Hlasování:

10/0/1 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Různé
Proběhla diskuse k Státní podpoře sportu 2017 v rámci dotačního titulu vyhlášenému MŠMT,
zejména k jeho jednotlivým programům. Předseda komise Sebera bude informovat všechny
kluby o vyhlášení, včetně informací o novém systému, ve kterém se dotace podávají. Termín
podání žádosti je 30. 11. 2016

Termín příštího jednání:
Zapsala: D. Švecová

7. 12. 2016
Schválil: Martin Sebera

