Zápis zjednání Sportovní komise
Termín a místo zasedání: úterý 9.6.2020 od 19:00h, malá zasedací místnost radnice MČ
Brno-Líšeň
Přítomni členové:
Ladislav Barták - předseda, Hana Chaloupková, Bronislav Horák, Jozef
Sedláček, Marek Nosek
Omluveni: Eva Šabatová z pracovních důvodů, Jindřiška Baláková z rodinných důvodů
Neomluveni: Přítomni hosté: Program jednání:
1. Zahájení, prezenční listina, schválení programu.
2. Momentální stav provozuschopnosti sportovišť na ZŠ v Líšni.
3. Přehled zrušených plánovaných akcí s přidělenou dotací.
4. Projednání žádosti RMČ o vysvětlení posouzení žádosti o dotaci B od SK Líšeň na
738 446,48 Kč.
5. Projednání žádosti o změnu účelu dotace A od Judo Kata Brno.
6. Náměty pro činnost komise v 2.pololetí 2020.
7. Diskuse
8. Závěr
1. Zahájení, prezenční listina
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hodin, přítomni bylo 5 členů, komise je usnášeníschopná.
Doplněný navržený program byl schválen všemi hlasy.
2. Momentální stav provozuschopnosti sportovišť na ZŠ v Líšni.
Předseda komisi informoval o stavu využívání sportovišť na ZŠ v Líšni. Průzkum proběhl s tímto
výsledkem: ZŠ Holzova - ano už se sportuje, jednotliví uživatelé sportovišť se dle svého zájmu vrací
na sportoviště. ZŠ Masarova - sportuje se na venkovních sportovištích, v tělocvičně ne. ZŠ
Horníkova - postupně se rozběhlo využívání sportovišť, zatím jen pro dětské skupiny. ZŠ
Novolíšeňská - sportoviště jsou postupně stále více využívána dle platných předpisů.
3. Přehled zrušených plánovaných akcí s přidělenou dotací - neproběhl Líšeňsý dráček.
4. Projednání žádosti RMČ o vysvětlení posouzení žádosti o dotaci B od SK Líšeň na
738 446,48 Kč.
Na základě žádosti paní místostarostky Kremitovské o přesnější zdůvodnění zamítnutí doporučení
pro přidělení dotace, komise žádost znovu prověřila s tím, že dle sdělení paní místostarostky žádost
SK Líšeň obsahovala zdůvodnění mimořádnosti pro podání žádosti typu B. Komise v předložené
žádosti tuto informaci opět nenašla a proto nebylo možné stanovisko komise přehodnotit. V zápise
jednání komise z 27.3.2020 je napsáno zdůvodnění: „protože se zjevně nejedná o mimořádný
projekt“. Komise se domnívá, že pokud je v platném dokumentu: Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu MČ Brno - Líšeň v odstavci III. u dotace typu B napsáno: „může být poskytnuta pouze na
mimořádné akce, aktivity nebo projekty, které nebylo možné naplánovat do termínu podávání
žádostí o dotace typu A na stejný rozpočtový rok“, tak tomuto znění odporují všechny dlouhodobě
plánované investiční akce. Vzhledem k tomu, že výstavba náhradního fotbalového hřiště je
obsažena ve III.etapě rozvojové studie SK Líšeň na léta 2017 - 2020, domníváme se že schválením
této žádosti bychom porušili pravidla pro poskytování dotací.
Hlasování pro toto zdůvodnění 5 hlasů z pěti.
5. Změna účelu dotace A pro Judo Kata Brno.
Komise obdržela žádost od Radoslava Kříže z Judo Kata Brno o změnu financování udělené dotace
A na 19 000,- Kč. Z původního záměru hradit z této dotace ubytování, dopravu a startovně, který pro
zrušení soutěží nemůže být uskutečňován, je změna na nákup kimon a sportovního vybavení.
Hlasování pro doporučení schválení této žádosti 4 hlasy ze čtyř.
6. Náměty pro činnost komise v 2.pololetí
Předseda vyzval členy k zasílání námětů mailem, jedním návrhem bylo zajímat se o tělovýchovnou
činnost na školách.
7. Diskuse.
Diskutovalo se o terminech jednání ve 2.pololetí, je nutné včas si rezervovat zasedací místnost.
6. Závěr
x
Jednání bylo ukončeno ve 19:45 hodin. Zapsal Ladislav Barták.
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