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Žádost TJ Žďár nad Sázavou  
 

Anotace:  
TJ Žďár nad Sázavou žádá město Žďár nad Sázavou o poskytnutí finančního příspěvku na 
úhradu vzniklé ztráty z provozu sportovišť dle uzavřené smlouvy O obstarání správy nemovitostí  
a výkonu některých práv a povinností.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, 
Žďár nad Sázavou ve výši 5 238, 50 Kč na úhradu vzniklé ztráty provozu hřiště s umělým 
povrchem z položky Dotační program – Sportoviště 2017.     

Rada města po projednání schvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, 
Žďár nad Sázavou ve výši 9 045, 20 Kč na úhradu vzniklých pohledávek vůči příspěvkové 
organizaci SPORTIS za období od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2016 z položky Dotační program – 
Sportoviště 2017.       
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Název materiálu:  Žádost TJ Žďár nad Sázavou  
 
Počet stran:  3 
Počet příloh: 3  
 
Popis  
Vedení TJ Žďár nad Sázavou žádá město Žďár nad Sázavou o finanční dotaci na úhradu 

pohledávek vůči příspěvkové organizaci SPORTIS a vzniklé ztrátě z provozu hřiště s umělým 

povrchem. 

 

Na základě smlouvy O obstarání správy nemovitostí a výkonu některých práv a povinností 

uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Sportis, příspěvkovou organizací obstarává Sportis, 

příspěvková organizace (dále jen PO SPORTIS) správu těchto nemovitostí:  

 

Od 3. 1. 2011 do 2. 1. 2015  správu zimního stadionu a hřiště s umělým povrchem 

Od 2. 1. 2015    správu hřiště s umělým povrchem  

 

Podle článku čl. 3.4.14 smlouvy O obstarání správy nemovitostí a výkonu některých práv  

a povinností pokud dojde k roční ztrátě vlastníka, která vznikne v souvislosti s provozem 

sportovních zařízení, bude tato ztráta dokryta zřizovatelem Správce (PO SPORTIS), tedy městem 

Žďár nad Sázavou.  

 

Provoz hřiště s umělým povrchem byl ve ztrátě za rok 2016 ve výši 5 238, 50 Kč. Tuto ztrátu 

uhradila za organizaci TJ Žďár nad Sázavou organizace SPORTIS PO a podle smlouvy O 

obstarání správy nemovitostí a výkonu některých práv a povinností je město Žďár nad Sázavou 

zavázáno uhradit tuto ztrátu organizaci TJ Žďár nad Sázavou. 

 

V době od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2016 vznikly pohledávky TJ Žďár nad Sázavou vůči příspěvkové 

organizaci SPORTIS provozem zimního stadionu ve výši 9 045,20 Kč.   

Ve smlouvě O obstarání správy nemovitostí a výkonu některých práv a povinností uzavřené mezi 

TJ Žďár nad Sázavou a PO SPORTIS, příspěvkovou organizací je psáno pouze o dokrytí ztráty 

nikoliv pohledávek, proto dle této smlouvy město není povinno tyto pohledávky uhradit. I přes tuto 

skutečnost si TJ Žďár nad Sázavou dovoluje požádat o poskytnutí finanční dotace na úhradu 

těchto pohledávek, které ihned převede na účet PO SPORTIS.  

 

Správnost výše ztráty a pohledávek TJ Žďár nad Sázavou vůči PO SPORTIS byla odsouhlasena 
na společném jednání na TJ Žďár nad Sázavou dne 22. 8. 2017, kde se sešli zástupci 
zúčastněných stran: ředitel PO SPORTIS V. K., účetní PO SPORTIS C., místopředseda TJ Žďár 
nad Sázavou M. S., zástupci města M. B. a B. L.    
 

Výkonný výbor TJ Žďár nad Sázavou si tedy dovoluje požádat město Žďár nad Sázavou  

o poskytnutí finanční dotace na úhradu vzniklé pohledávky provozem zimního stadionu  

a ztrátou vzniklou na fotbalovém hřišti s umělým povrchem v celkové výši 14 238,70 Kč. 

 
Geneze případu 
Není.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit výši požadované finanční dotace na pokrytí ztráty provozu hřiště s umělým 
povrchem za rok 2016 ve výši 5 238, 50 Kč a pohledávku TJ Žďár nad Sázavou vůči příspěvkové 



organizaci SPORTIS provozem zimního stadionu ve výši 9 045,20 Kč. a uhradit ji z položky 
Dotační programy 3419 Dotační program – Sportoviště 2017.  
 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, Žďár 
nad Sázavou ve výši 5 238, 50 Kč na úhradu vzniklé ztráty provozu hřiště s umělým povrchem 
z položky Dotační program – Sportoviště 2017.     

Rada města po projednání neschvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, 
Žďár nad Sázavou ve výši 9 045, 20 Kč na úhradu vzniklých pohledávek vůči příspěvkové 
organizaci SPORTIS za období od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2016.      

Rada města po projednání schvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, Žďár 
nad Sázavou ve výši 9 045, 20 Kč na úhradu vzniklých pohledávek vůči příspěvkové organizaci 
SPORTIS za období od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2016 z položky Dotační program – Sportoviště 2017.      

Doporučení předkladatele 
Schválit navrhované usnesení.   
  
Stanoviska 
Materiál je projednán s vedením TJ Žďár nad Sázavou, Ing. M. Bořilovou a místostarostou města 
Ing. Josefem Klementem.   
Správnost výše ztráty a pohledávek TJ Žďár nad Sázavou vůči PO SPORTIS byla odsouhlasena 
na společném jednání na TJ Žďár nad Sázavou dne 22. 8. 2017, kde se sešli zástupci 
zúčastněných stran: ředitel PO SPORTIS V. K., účetní PO SPORTIS C., místopředseda TJ Žďár 
nad Sázavou M. S., zástupci města M. B. a B. L.    
    


























