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NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o vzájemné spolupráci, která 
bude uzavřena mezi Krajem Vysočina, IČO 708 907 49, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 
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Název materiálu: Tělocvična za SPŠ VOŠ- dohoda s KÚ 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 
Kraj Vysočina má zájem postavit tělocvičnu pro školy, kde je jejich zřizovatelem a to pro 
Gymnázium a VOŠ SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Město dlouhodobě řeší potřebu zajištění a 
posílení prostorových kapacit zejména pro oddíly florbalu, volejbalu, nohejbalu a dalších. 
Cílem dohody je spojení finančních prostředků pro výstavbu tělocvičny a stanoveni podmínek 
následného provozu tělocvičny. 

Geneze případu 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.2.2016 schválilo dopis Hejtmanovi Kraje Vysočina 
s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného sportoviště pro Gymnázium a 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 
Následovala jednáni, která se uskutečňovala mezi zástupci Kraje Vysočina, vedení VOŠ a SPŠ a 
Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a vedením města Žďáru nad Sázavou. Výsledkem těchto 
jednáni je návrh přeložené dohody. 

Návrh řešení 
Schválit Dohodu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina, IČO 708 907 
49, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou, a která bude 
řešit spojeni finančních prostředků pro výstavbu tělocvičny a stanovení podmínek následného 
provozu tělocvičny 

Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrhovány 

Doporučení předkladatele 

Schválit dohodu 



Dohoda o vzájemné spolupráci 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Krajem Vysočina, 
IČO: 708 907 49 
zastoupeným hejtmanem kraje MU Dr. Jiřím Běhounkem 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
na straně jedné (dále jen "Kraj Vysočina") 

a 

Městem Žd'ár nad Sázavou 
IČO: 295841 
zastoupeným Mgr. Navrátilem Zdeňkem, starostou města 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
na straně druhé (dále jen město) 

I. 
Preambule 

Kraj Vysočina má zájem postavit tělocvičnu pro školy, kde je jejich zřizovatelem a to pro 
Gymnázium a VOŠ SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (dále jen tělocvična). Město dlouhodobě řeší 
potřebu zajištění a posílení prostorových kapacit zejména pro oddíly florbalu, volejbalu, nohejbalu 
a dalších. 
Cílem této dohody je spojení finančních prostředků pro výstavbu tělocvičny a stanovení podmínek 
následného provozu tělocvičny. 
Obě smluvní strany se shodly na tom, že si budou poskytovat vzájemnou podporu a deklarují, že 
spolupráce není nijak časově omezena a bude průběžně pokračovat. 

ll. 
Vzájemná spolupráce 

1. Město poskytne na výstavbu tělocvičny jednorázovou účelovou dotaci ve výši 33% z celkových 
nákladů, vynaložených účelově na výstavbu tělocvičny, nejvýše však 23 mil. Kč. 

2. Kraj Vysočina bude v době projektové přípravy a výstavby tělocvičny zvát zástupce města na 
pracovní výbory k projednávání a tvorbě projektové dokumentaci a kontrolní dny realizace 
stavby s tím, že přiměřeně přihlédne k připomínkám města .. 

3. Po povolení užívání tělocvičny Kraj Vysočina a město uzavřou dohodu, ve které bude 
dohodnuto zejména: 

stanovení dnů a počtu hodin, ve kterých budou moci oddíly podle Podmínek užívaní 
sportovišť ve Žďáře nad Sázavou využívat tělocvičnu 
stanovení úhrady za 1 hodinu užívání tělocvičny s tím, že hodinové náklady na užívání 
tělocvičny budou po dobu 20 let sníženy na polovinu nákladů stanovené na hodinu užívání 
tělocvičny 

způsob vyúčtování nákladů za užívání haly ze strany oddílů podle Podmínek užívaní 
sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
při změně Podmínek užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou bude tato změna dopředu 
s Krajem Vysočina projednána 



111. 
Závěrečná ustanovení 

1. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne ........... . 
usnesením č.j ............. . 

2. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 
........... usnesením č.j ................. .. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Kraj Vysočina a 
jedno vyhotovení obdrží město. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru 
smluv zajistí město. 

Ve Žďáře nad Sázavou 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města 

V Jihlavě 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 


