Zápis z 10. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 14. 9. 2015
Přítomní členové: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Nedělka,
DiS. Pavel Novotný, David Sochor, Petr Staněk, Ing. Petr Stoček,
MUDr. Dagmar Vencálková, Mgr. Zdeňka Volavá, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Ing. arch. Rudolf Grimm,
Ing. Irena Škodová, Václav Košťál
Omluveni: Petr Kos, David Odvárka, Miroslav Stehno, Bohumil Trávník
1. Představení Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou
Vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Ing. Škodová a Ing. arch. Rudolf Grimm seznámili
komisi se studií projektové dokumentace revitalizace sportovní zóny na Bouchalkách ve Žďáře
nad Sázavou vytvořené v roce 2012. Studie projektové dokumentace byla zhotovena na základě
mnohých analýz se sportovními kluby, které jednotlivá sportoviště užívají. Výše uvedená studie
je dostupná na webu města na www.zdarns.cz/mestsky‐urad/odbory‐uradu/odbor‐rozvoje‐a‐
uzemniho‐planovani/revitalizace‐sportovni‐zony‐ve‐zdare‐nad‐sazavou
P. místostarosta zhodnotil předloženou studii jako ideální uspořádání a rekonstrukce stávajících
sportovišť a zároveň konstatoval, že vzhledem k současným finančním možnostem města je
nezbytné řešit havarijní stavy sportovišť, které jsou v zázemí fotbalovém stadionu a tenisu.
Usnesení
Komise byla seznámena se studií Revitalizace sportovní zóny na Bouchalkách a doporučuje
radě města připravit její první etapu. Komise navrhuje jako prioritní řešení v první etapě
vybudování společného zázemí fotbalového stadionu, tenisových kurtů a víceúčelové
tenisové haly.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
2. Zhodnocení exkurze ve sportovištích na Bouchalkách
Předseda komise zrekapituloval exkurzi ve sportovištích na Bouchalkách, kterou komise
absolvovala v rámci posledního jednání komise. Havarijní stavy jsou v zázemí fotbalového
stadionu a tenisových kurtů. P. místostarosta informoval komisi, že prioritou města je vyřešit
tyto havarijní stavy. Jednou z možností se jeví výstavba části tribuny fotbalového stadionu,
která ve studii slouží jako zázemí obou výše uvedených sportovních oddílů. Vzhledem
k finančním možnostem města je jedinou variantou řešení získání dotace na výstavbu takového
zázemí.
3. Informování členů komise o schůzce předsedů komisí města
Předseda komise informoval přítomné o proběhlém jednání předsedů komisí města. Jednací řád
komisí rady města byl radou města schválen 10. 8. 2015, dne 7. 9. 2015 byl však revokován a
jeho upravené znění bude znovu schváleno radou města dne 21. 9. 2015, proto s ním bude
komise seznámena na svém dalším jednání.
4. Problematika TJ Žďár nad Sázavou ‐ nesouhlas s příspěvkem na provoz sportovišť ve Žďáře nad
Sázavou
Předseda komise informoval přítomné o schůzce s tajemníkem TJ Žďár nad Sázavou na téma
provozní dotace města pro sportovní halu v roce 2016. Po vzájemné dohodě předložilo TJ Žďár
nad Sázavou kalkulaci předpokládaných odcvičených hodin vyplývajících z Podmínek provozu
sportovišť ve městě.
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5. Dotační politika pro rok 2016 a provozní příspěvky na provoz sportovišť ve Žďáře nad Sázavou
P. místostarosta seznámil komisi s návrhem úpravy dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016,
který by byl určen pouze pro volnočasové aktivity žďárských dětí a mládeže. Ing. Klement
pověřil tajemníka komise, aby členům komise společně se zápisem zaslal návrhy znění výzev
dotačních programů SPORT 2016 a SPORTOVIŠTĚ 2016. Výzvy těchto dotačních programů
komise projedná na svém příštím jednání. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 slouží
provozovatelům žďárských sportovišť k dokrytí ztráty za pronájem sportovišť žďárskými
sportovními oddíly dle „Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení a
volnočasových aktivit příspěvkových organizací“ schválených radou města. Tyto dotace na
provoz sportovišť jsou dosud poskytovány formou proplácení spotřebovaných provozních
nákladů jednotlivých sportovišť na základě schválení jednotlivých částek zastupitelstvem města
a schválení veřejnoprávní smlouvy radou města. Dle novely zákona 250/2000 Sb. musí být i tyto
finanční prostředky z veřejného rozpočtu poskytovány na základě dotačního programu.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu
města schválit vyhlášení dotačních programů: SPORT 2016 ve výši 3,5 mil. Kč, VOLNÝ ČAS
2016 ve výši 0,128 mil. Kč, SPORTOVIŠTĚ 2016 ve výši 1,79 mil. Kč a tyto částky zařadit do
návrhu rozpočtu na rok 2016.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu
města schválit vyhlášení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 ve
výši 1 mil. Kč a tyto částky zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 1
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Příští jednání komise se bude konat 5. 10. 2015 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 14. 9. 2015
Předseda sportovní komise:
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