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Zápis z 19. jednání sportovní komise 
dne 22.6.2010 

 
Přítomni:   Bc. Ladislav Bárta, Ing. Petr Stoček, p. Jaromír Dolanský, pí. Libuše Mrázová, 

Mgr. Zdeněk Mifka, p. Miloslav Šimon, p. Josef Růžička, Mgr. Luboš Straka, Mgr. Ida 
Kršková 

 
Nepřítomni:   - omluven, Petr Chlubna, Radek Chlubna,  
 
Dále přítomni:  Mgr. Blanka Lučková, JUDr. Stanislava Prokopová 
 
 
Jednání sportovní komise:  
 
1. Hlavním předmětem jednání SK bylo projednat a seznámit se s materiálem týkajícím se převodu 
sportovišť ve městě, který předkládá odbor majetkoprávní k projednání do Zastupitelstva města 
dne 24.6.2010. Předkladatelem materiálu do ZM je JUDr. S. Prokopová, která přítomným členům 
Sportovní komise vysvětlila smysl materiálu – ZM by mělo rozhodnout jakým způsobem 
pokračovat v převodu sportovišť ve městě a kterého majetku TJ Žďár nad Sázavou se to konkrétně 
bude týkat. Nyní se jedná o převodu tenisových kurtů, fotbalového stadionu a Zimního stadionu. 
Z předkládaných variant do ZM členové SK preferují variantu č. 1: 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta p řijmout následující usnesení: 
 
Varianta 1. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města  připravit komplexní materiál týkající se převodu sportovišť 
do vlastnictví města. 

Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření dodatku  č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ 
Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.9.2008, dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, 
uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle 
předloženého návrhu. 

 
Varianta 2. 
Zastupitelstvo  města ukládá radě města připravit  dodatky ke smlouvě o půjčce, uzavřené  mezi 
TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.9.2008 a smlouvě o budoucí darovací 
smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, 
předmětem kterých bude stanovení možnosti úhrady finančních prostředků ve splátkách. Dále 
ukládá radě města připravit změnu Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských 
zařízení. 

Zastupitelstvo města  schvaluje uzavření dodatku  č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ 
Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.9.2008, dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, 
uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle 
předloženého návrhu. 

Tady Tě Ladi poprosím o usnesení SK, které máš nadefinované: 
Usnesení SK:   
 
 
Hlasování: Pro:  Proti:  Zdržel se:  P ŘIJATO  
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2. Dalším  bodem, kterým se SK zabývala bylo dopracování Návrhu koncepce financování 
sportovišť ve městě. Zpracovaný návrh koncepce je doplněný o připomínky z Rady města, které 
byl tento materiál předložen k posouzení. Probíhala diskuse nad zpracovávaným materiálem 
koncepce sportovišť. 
 
3. Dalším bodem, který SK projednala na svém zasedání byla žádost SK UNITOP Žďár nad 
Sázavou. Vedení oddílu rozporovalo rozdělení grantového programu SPORT 2010 s tím, že 
částka, která byla oddílu schválena nepostačí k pokrytí rozehrané soutěže pro letošní rok. Žádají 
Radu města o poskytnutí nejméně 10 tis. Kč na dokrytí nutných nákladů oddílu na rok 2010. 
SK tuto žádost projednala přijala k ní následující usnesení: 
 
Usnesení SK:   
 
Sportovní komise nedoporučuje vyhovět žádosti nohejbalovému oddílu UNITOP SKP Žďár nad 
Sázavou, ale doporučuje Radě města a MěÚ zvážit při dobrých hospodářských výsledcích z r. 
2009 navýšení příspěvku pro sportovní činnost v roce 2010 o částku kterou byla tato položka 
krácena. 
  
Hlasování: Pro:  Proti:  Zdržel se:  P ŘIJATO  
  
Žádost SK UNITOP bude předložena k projednání i s usnesením SK do Rady města dne 
28.6.2010. 
 
 
Termín dalšího jednání sportovní komise zatím nebyl  stanoven.  
 
Zapsala:  Mgr. Blanka Lučková 

Dne :  29.6.2010 

Předseda sportovní komise:    


