
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 79 

  DNE: 18. 12. 2017        JEDNACÍ ČÍSLO: 1351/2017/SPORTIS 

 

NÁZEV:  

Souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce pro PO SPORTIS. 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS žádá radu města o udělení souhlasu s uzavíráním smluv o výpůjčce. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání souhlasí s uzavíráním smluv o výpůjčce prostor (klubovny, 
šatny a související prostory) pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby na sportovištích, 
která provozuje PO SPORTIS. 

 

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: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

Předkládá: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

 
 

 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



Název materiálu: Souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce pro PO SPORTIS. 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 0 
 
Popis: 
Příspěvková organizace SPORTIS dostala od zřizovatele do správy od 1. 1. 2011 zimní stadión, 
fotbalový stadión, tenisové kurty a rychlobruslařský ovál. Vzhledem k tomu, že na zimním stadiónu a 
fotbalovém hřišti s umělým povrchem byly v této době závazky, které vyplývaly z poskytnutých 
státních dotací, provozovala PO SPORTIS tato dvě zařízení pro TJ Žďár nad Sázavou. Zimní stadión 
byl v roce 2014 převeden z TJ Žďár nad Sázavou na Město Žďár nad Sázavou a od 2. 1. 2015 byl 
předán do úplné správy PO SPORTIS. 
V rámci zajišťování provozu byly od TJ Žďár nad Sázavou již v roce 2011 převzaty i smlouvy včetně 
závazků vůči sportovním klubům z období před správou majetku příspěvkovou organizací. PO 
SPORTIS uzavřela několik smluv o výpůjčce na jednotlivé klubovny, šatny a prostory s nimi 
související s tím, že vypůjčitel neplatí nájem, ale pouze poměrnou část za spotřebu jednotlivých 
energií. 
Doporučení k udělení tohoto souhlasu dalo i Oddělení finanční kontroly a interního auditu Města Žďár 
nad Sázavou v zápisu z kontroly hospodaření PO SPORTIS ze dne 20. 11. 2017, kde se uvádí: 
„Příspěvková organizace uzavřela Smlouvy o výpůjčkách nebytových prostor se spolky. Vzhledem 
k tomu, že smlouva o nájmu ani Pravidla zřizovatele neřeší formu smluvního vztahu výpůjčky, 
doporučujeme tyto smluvní vztahy schválit v Radě města“. 
 
 
Varianty návrhu usnesení: 
Viz. Návrh usnesení na hlavní straně. 
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města udělit organizaci souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce dle 
návrhu usnesení na hlavní straně materiálu. 
 
Stanoviska: 
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem 
 
 
 
 
 


