
Zápis z 1. jednání Komise pro sport a volný čas 

dne 15. 12. 2014 
 
 

Přítomni:  Ing. Josef Klement – místostarosta města a garant za oblast sportu, Petr 

Staněk, Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Petr Kos, Ing. Petr Stoček, Ing. 
Radek Nedělka, MUDr. Jan Mokříš, Pavel Novotný, David Odvárka, Bohumil 
Trávník, David Sochor, Miroslav Stehno, MUDr. Dagmar Vencálková, Mgr. 
Zdeňka Volavá, Mgr. Blanka Lučková 

Omluveni:   Michal Hubert Zrůst, MSc. 
Nepřítomni:    
 
 
Jednání sportovní komise:  
Úvodem předseda komise p. Petr Staněk přivítal přítomné nové členy komise, kteří byli 
jmenováni na základě usnesení Rady města ze dne 18. 11. 2014 a zahájil jednání komise. 
V úvodu jednání se všichni přítomní členové komise představili a stručně popsali v jaké 
sportovní oblasti jsou nebo byli činní. 
Dále pan předseda objasnil náplň činnosti Komise pro sport a volný čas i vztah komise  
a Rady města – Komise pro sport a volný čas je podpůrným orgánem Rady města 
v oblasti sportu.    
 
1.Vypsané grantové programy pro rok 2015 
Pan Staněk seznámil přítomné členy s názvy a objemy schválených grantových programů 
v Zastupitelstvu města dne 4. 12. 2014. Pro rok 2015 budou vypsány tyto grantové 
programy: GP SPORT 2015 v celkovém finančním objemu 3 500 tis. Kč, GP Kultura 2015 
v celkovém finančním objemu 600 tis. Kč a GP Volný čas 2015 v celkovém finančním 
objemu 500 tis. Kč. Grantový program Organizovaný sport, který byl Zastupitelstvu města 
doporučen ke schválení Radou města ze dne 27. 10. 2014 nyní vypsán nebude. Jedná se 
o organizovaný sport pro dospělé, který byl vždy financován z výtěžku výherních hracích 
automatů. Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města schválilo dne 4. 9. 2014 Obecně 
závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2014 o zákazu provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou, není jasné, zda 
bude mít město dostatečný příjem z výherních hracích automatů na vypsání tohoto GP. 
Grantový program bude vyhlášen dodatečně dle objemu finančních prostředků z výherních 
hracích automatů v prvních měsících roku 2015 formou rozpočtového opatření.  
 
2. Financování sportovišť ve městě, zřízení Fondu sportu 
Ing. J. Klement zhodnotil práci Komise pro sport a volný čas v předešlém volebním 
období. Jako člen bývalé komise hodnotil její práci velmi dobře, zejména v oblasti 
zobjektivňování hodnocení grantových programů komise pracovala velmi zodpovědně. 
Nelze říci, že vše je ideální, k hodnocení je možné dospět několika možnými způsoby, ale 
souhrnem lze říci, že v této oblasti došlo k výraznému posunu v kvalitě a objektivitě 
hodnocení. Byl by rád, když by se nová komise scházela nikoliv jen v období hodnocení 
podaných žádostí, ale i v průběhu celého roku a řešila problémy v oblasti sportu ve městě 
více systémově. 
Jedním z bodů, které je nutné v dohledné době řešit je systém provozních příspěvků 
na provoz sportovišť ve městě, které město Žďár nad Sázavou podporuje. Jedná se 
o TJ Žďár nad Sázavou, TJ Sokol Žďár nad Sázavou, Orel jednota Žďár nad Sázavou 
a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o.s. V případě provozních dotací je ve smlouvě 
u sportovišť těchto 4 organizací citováno, za jakých podmínek bude sportoviště 
podporováno. Některá sportoviště nastolila účinná úsporná opatření a zbylé finanční 
prostředky by ráda využila na nutné opravy většího charakteru. Za daných podmínek je 
vedení sportovního zařízené povinno přebytek vrátit zpět na účet poskytovatele, tedy 



města Žďáru nad Sázavou. Je také nutné sjednotit účel smluv, aby podporovaná 
sportoviště měla stejné podmínky využití poskytnuté dotace. Tuto situaci bude muset 
komise řešit v průběhu měsíce ledna 2015, proto ji nyní otevřel pan místostarosta, aby 
vysvětlil o co jde a členové komise mohli do příštího jednání komise zvažovat možné 
varianty řešení. Znění nyní platné smlouvy dostali členové komise na jednání k dispozici. 
Mgr. B. Lučková ještě zašle znění této smlouvy elektronicky spolu se zápisem z prvního 
jednání komise členům k dispozici. Pokud budou mít členové komise náměty na úpravy 
znění smlouvy, zašlou návrh změny e-mailem p. V. Košťálovi na adresu 
vaclav.kostal@zdarns.cz, který zaslané návrhy změn předloží na příštím jednání komise 

19. ledna 2015.          
K tomuto bodu a financování jednotlivých sportovišť proběhla živá diskuse v rámci, které 
vysvětlil Ing. Klement a předseda komise p. Staněk jakým způsobem jsou financována 
jednotlivá sportoviště ve městě.  
Ing. Klement navrhnul a pověřil předsedu komise, aby v případě projednávání konkrétního 
sportoviště a jeho případných problémů, byli přizváni k jednání také zástupci těchto 
sportovišť, aby komisi lépe objasnili situaci, která bude projednávána.        
 
Po diskusi k vyhlášení GP Organizovaný sport 2015 doporučuje komise Radě města níže 
uvedené usnesení:  
 
Usnesení 
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje Radě města Žďáru nad 
Sázavou vyhlášení grantového programu ORGANIZOVANÝ SPORT 2015 
v navrženém znění a jeho financování v rámci rozpočtového opatření města.  
 
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
  
 
Na závěr pan předseda komise Petr Staněk a pan místostarosta Ing. J. Klement 
poděkovali všem přítomným členům komise za jejich účast.  
 
 
Termín dalšího jednání sportovní komise byl stanoven na pondělí 19. 1. 2015, dále 
potom na středu 11. 2. 2015 a na středu 18. 2. 2015, vždy v 16.30 hodin v budově 
MěÚ.  
Pozvánka na jednání komise bude rozeslána elektronickou poštou. 
 
Zapsala:  Mgr. Blanka Lučková 

Dne :  16. 12. 2014 

 

Předseda sportovní komise:    

mailto:vaclav.kostal@zdarns.cz

