Komise pro sport a mládež
jméno zástupce: Mgr. Dalimil Toman
hlavní body jednání:
V období červen – říjen 2013 se konala dvě zasedání komise.
1. Výjezdní zasedání v Uherském Hradišti 26. června, kterého jsem se neúčastnil.
V programu jednání byly tyto body:
- Dotace na Minitalent Kyjov 2013
- Poskytnutí dotací pro sportovně talentovanou mládež
- Změna účelu schválené dotace pro Jihomoravský svaz klubů Multitable –
Hockey o. s.
- Změny v poskytnutí dotací v dotačních programech
2. Jednání v Brně, 1. 10. 2013. Program tohoto jednání zahrnoval tyto body:
- Vyhodnocení dotačních titulů za rok 2013
- Zadávání dotačních titulů 2014
- Různé
Z toho plynou tyto výstupy dotýkající se činnosti NNO:
-

Odbor školství zpracoval analýzu žádostí a poskytnutých dotací
v minulých letech dle jednotlivých okresů kraje. Z toho vyplynuly okresy,
kam šlo dotací v minulých letech (2012, 2013) méně než do ostatních.

-

Dotační program na sport byl na jaře zkrácen z původních 14 000 tis. Kč
na 9 800 tis. Kč. Původně byl příslib možného dofinancování v září 2013
dle vývoje rozpočtu JMK, ale ke slíbenému dofinancování pravděpodobně
nedojde.

-

Byly představeny návrhy dotačních programů pro sport a volnočasové aktivity
mládeže. Dotační program pro volnočasové aktivity je obsahově shodný
s rokem 2013, u tělovýchovy a sportu je změna v okruhu a), kde se pro rok
2014 navrhuje návrat k opravám a rekonstrukcím povrchů sportovišť.

-

Pro volnočasové aktivity je vypsán dotační titul na Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Alokace
finančních prostředků by měla být zhruba jako v letošním roce.

-

Členové komise diskutovali novinku u dotačních programů - jedná se o
možnost zavedení specifických hodnotících kritérií. Členové KSM obdrželi
návrh hodnotících kritérií zpracovaný oddělením prevence a volnočasových
aktivit, která by mohla být zavedena pro lepší přehled vyplácení finančních
prostředků. Komise pro sport a mládež Rady Jihomoravského kraje
doporučuje RJMK zařadit navržená hodnotící kritéria do dotačních programů
na rok 2014, pouze zvážit zařazení hodnotícího kritéria Preferované lokality a
výši jeho bodového ohodnocení.

-

Pan Mgr. Rozprým dále zmínil akci vyhlášení nejlepšího sportovce JMK za
rok 2013.

osobní postřehy
V rámci diskuse nad dotačními tituly jsem se dotazoval na víceleté financování a
podporu neformálního vzdělávání. Obdržel jsem dosti neurčité odpovědi. Odbor
školství o této problematice ví, ale údajně nemá přímý pokyn zpracování záměru
víceletého financování. Mgr. Janda se vyjadřoval taky neurčitě, v tom smyslu, že kraj
by víceleté financování v oblasti volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání
chtěl, ale zatím se to nestihlo připravit k projednání, neví se, zda by to politicky
prošlo, apod.

