
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26 

 DNE: 12. 10. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 385/2015/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Zápis z Komise pro sport a volný čas a Komise pro mezinárodní a regionální 
spolupráci 

 

ANOTACE: 
 
Předání zápisů radě města pro informaci ze zasedání Komise pro mezinárodní a regionální 
spolupráci ze dne 1. 10. 2015 a ze zasedání Komise pro sport a volný čas ze dne 5. 10. 2015.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 5. 10. 
2015 a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 1. 10. 2015. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 
 

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Zápis ze 3. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci 
  
Přítomní členové: Z. V., M. K., D. Z. 
Omluvení členové: V. F., O. K., R. V. 
Dále přítomni: V. K. 
Datum a místo konání: 1. října 2015, zasedací místnost rady města 
 
Program: 
1. Program jednání komise 
2. Představení problematiky a koncepce získávání dotací z evropských a regionálních fondů 
(Ing. P. a postup přípravy projektových záměrů a získávání dotací od Ing. M.) 
3. Jednací řád komisí Rady města Žďáru nad Sázavou 
4. Ohlédnutím za Dnem Žďáru a Dny partnerství 2015 
5. Odpověď na dopis vedení partnerského města Schmölln 
6. Spolupráce s italským městem Sommacampagna 
7. Příprava Dnů partnerství 2016 ve Žďáře nad Sázavou 
8. Dotační program „Žďár nad Sázavou v zahraničí 2016“ 
 
ad 1. 
Komise jednohlasně odsouhlasila program jednání komise. 
 
ad 2. 
Ing. P. představila projekt meziobecní spolupráce a oblasti, ve kterých zapojené obce z ORP 
Žďár nad Sázavou spolupracují. Tento projekt bude ukončen v říjnu 2015. Ve výhledu 
pokračování této spolupráce by měl Svaz města a obcí vyhlásit projektový záměr ve formě 
pilotního projektu Centra servisních služeb. 
Tajemník komise předal přítomným postup přípravy projektových záměrů a získávání dotací 
pro město Žďár nad Sázavou připravený projektovým koordinátorem města.  
Komise podporuje všechny kroky a aktivity směřující k podpoře vzájemné úzké spolupráce 
města a obcí v nejbližším regionu. 
 
ad 3. 
Komise byla seznámena s Jednacím řádem komisí Rady města Žďáru nad Sázavou. 
 
ad 4. 
Předseda komise kladně zhodnotil vystoupení sboru Stella Alpina ze spřáteleného italského 
města Sommacampagna v rámci Dne Žďáru 2015. Tajemník komise informoval o Dnech 
partnerství, které proběhly ve francouzském partnerském městě Cairanne v červenci 2015. 
D. Z. informovala komisi o návštěvě delegace senátorů v Provence a partnerského města 
Cairanne v záři 2015, při které byla přítomna velvyslankyně ČR ve Francii p. M. Ch., která 
zároveň vyslovila přání zúčastnit se Dnů partnerství 2016 v srpnu 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
ad 5. 
Nové vedení partnerského města Schmölln projevilo zájem přijet do Žďáru nad Sázavou  
v termínu16. – 18. 10. 2015 a setkat se s vedením města nad smlouvou o partnerství a dále 
se zástupci sportovních organizací a osobou zodpovědnou za kulturu. Byla zaslána oficiální 
souhlasná odpověď starosty města s návštěvou delegace Schmöllnu. Německá partnerská 
strana dosud nepotvrdila svoji účast, ve které by specifikovala složení své delegace. Komise 
pověřuje tajemníka komise, aby ověřil, zda a v jakém složení delegace ze Schmöllnu letos  
v říjnu přijede. V případě, že by delegace německého partnerského města zrušila svoji 
návštěvu, navrhuje komise zaslat oficiální pozvání na Dny partnerství 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
 



ad 6. 
D. Z. informovala komisi, že v roce 2013 převzalo vedení města Sommacampagna 
oficiální písemné prohlášení města Žďáru nad Sázavou s nabídkou uzavření partnerství. 
V roce 2014 došlo ke zvolení nového vedení města Sommacampagna. P. starosta zaslal 
oficiální pozvání p. starostce Sommacampagna na Den Žďáru 2015. P. starostka se z účasti 
na této akci písemně omluvila. Spolupráce tohoto italského města se naším městem funguje 
na bázi výměnných návštěv dětského pěveckého sboru Žďáráček, scholy sv. Prokopa a 
italského mužského sboru Stella Alpina. Komise doporučila, aby bylo na Dny partnerství 
2016 pozváno vedení města Sommacampagna. 
 
ad 7. 
Tajemník komise seznámil přítomné členy s předběžným programem Dnů partnerství 2016, 
který byl vytvořen na základě červencového setkání vedení města s účastníky Dnů 
partnerství 2015. Zároveň informoval komisi, že na začátku roku 2016 budou osloveni 
občané Žďáru nad Sázavou prostřednictví Žďárského zpravodaje s nabídkou ubytovat 
francouzské, belgické a německé účastníky Dnů partnerství 2016 ve Žďáře nad Sázavou. 
Odměnou občanům ochotným ubytovat účastníky z partnerských měst, je možnost zúčastnit 
se, v rámci žďárské delegace, Dnů partnerství v následujících letech v belgickém  
a francouzském partnerském městě. 
 
ad 8. 
Tajemník komise seznámil přítomné členy s návrhem znění výzvy a žádosti dotačního 
programu „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2016“. Komise společnými silami upravila 
tento návrh v bodech týkajících se okruhu způsobilých žadatelů a hodnotících kritérií. 
Vzhledem k současnému finančnímu zůstatku položky „Mezinárodní partnerství“ rozpočtu 
města ve výši 50.000 Kč, doporučuje vyčlenit na tento dotační program 150.000 Kč  
z rozpočtu města na rok 2016. 
 
Usnesení 
 
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit 
výzvu a žádost dotačního programu „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2016“ ve 
finančním objemu 150.000 Kč a vyhlásit jej na zasedání zastupitelstva 26. 11. 2015. 
 
Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Zapsal: V. K. 
Dne: 1. 10. 2015 
Předseda komise: 



 
      Zápis z 11. jednání Komise pro sport a volný čas 

  dne 5. 10. 2015 
 
 
Přítomní členové:  L. Ch., R. N., P. S., P. S., B. T., D. V., Z. V., M. H. Z.  

Dále přítomni:  J. K., V. K.  

Omluveni: V. F., P. K., J. M., P. N., D. O., M. S., D. S. 

 
 
1. Jednací       řád                komisí         rady  města 

Předseda komise seznámil přítomné členy s jednotlivými body nového jednacího řádu 
komisí Rady města Žďáru nad Sázavou.  

 
Usnesení 
Komise bere na vědomí jednací řád komisí Rady města Žďáru nad Sázavou 
schválený radou města 21. 9. 2015 s účinností od 1. 10. 2015. 

Hlasování:            Pro: 8               Proti: 0            Zdržel se: 0          SCHVÁLENO 
 
 

2. Program                 jednání                   komise 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 10. 2015 

Hlasování:            Pro: 8               Proti: 0            Zdržel se: 0          SCHVÁLENO 
 
 
3. Dotační program SPORT 2016 

Komise se dohodla na finálním znění výzvy a žádosti dotačního programu SPORT 2016. 
 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit 
zastupitelstvu města schválit výzvu a žádost dotačního programu SPORT 2016. 

Hlasování:            Pro: 8               Proti: 0            Zdržel se: 0          SCHVÁLENO 
 
 
4. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 

Přítomní členové komise se dohodli, že do příštího jednání komise společně zfinalizují 
výzvu a žádost dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2016 včetně formuláře povinné 
přílohy „Kalkulace ceny hodinové sazby za pronájem sportoviště“. 

 

 
5. Dotační program ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 a VOLNÝ ČAS 2016 

Komise se dohodla, že do příštího jednání komise společně zfinalizují výzvy a žádosti 
dotačního programu  ORGANIZOVANÝ  SPORT  DOSPĚLÝCH  2016  a  VOLNÝ  ČAS  
2016.  Předseda  komise pověřil  tajemníka,  aby  členům  komise  rozeslal  návrhy  
výzev  a  žádostí  těchto  dotačních programů. 

 

Příští jednání komise se bude konat 26. 10. 2015 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.      

Zapsal: V. K. 

Dne: 5. 10. 2015 

Předseda sportovní komise: 
 




