Zápis z 13. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 7. 12. 2015
Přítomni: Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, Miroslav Stehno, David Sochor, Petr Staněk,
Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková, Mgr. Zdeňka Volavá
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Ing. Vlastimil Forst, Petr Kos, MUDr. Jan Mokříš, DiS. Pavel Novotný, David Odvárka,
Michal Hubert Zrůst, MSc.
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 7. 12. 2015.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Exkurze po Orlovně
Ing. Radek Nedělka představil přítomným celorepublikovou organizaci Orel a podrobněji
Jednotu Orel Žďár nad Sázavou. Provedl komisi po Orlovně a seznámil ji s provozem tohoto
sportoviště.
3. Informace o rozpočtu města 2016 týkající se sportu a jednotlivé dotační programy v působnosti
komise
V kompetenci komise v rozpočtu města 2016 jsou pouze dotační programy SPORT 2016,
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016, VOLNÝ ČAS 2016 a SPORTOVIŠTĚ 2016. V návrhu
rozpočtu na rok 2016 je programu na podporu volnočasových aktivit občanů „Aktivně pro Žďár“
ve výši 300 tis. Kč, který nebude v kompetenci komise. Tyto finanční prostředky jsou vyhrazeny
na spolupatronství dětských hřišť, obnovu jejich sportovního vybavení a podporu rodin
s postiženými dětmi.
4. Předseda komise informoval přítomné členy, že v radou a zastupitelstvem schválené výzvě
dotačního programu SPORTOVIŠŤE 2016 nebyla v odstavci „Povinné přílohy“ změněna výše
nákladů na opravy a údržbu z 10 % na 20 %, přičemž ve schváleném formuláři této přílohy je
uvedeno a schváleno 20 %. P. místostarosta na základě projednání této nesrovnalosti s vedoucí
odboru majetkoprávního navrhuje komisi doporučit radě města doporučit zastupitelstvu města
částečnou revokaci schválený dotačních programů. V rámci návrhu úpravy výzvy k revokaci je
nezbytné upravit také lhůtu pro podání žádosti, a to od 25. 1. do 29. 2. 2015.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města částečně
revokovat schválené dotační programy, a to v programu SPORTOVIŠTĚ 2016 z důvodu
rozdílné výše nákladů na opravy a údržbu ve výzvě a příloze č. 1 dotačního programu a
doporučuje schválit tyto náklady ve výši 20 %.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
5. Příprava podkladů k informačnímu setkání žadatelů dotačních programů 2016
Komise byla seznámena s návrhem prezentace podkladů k informačnímu setkání žadatelů
dotačních programů 2016 připravenou odborem školství, kultury a sportu a doplnila ji.
6. Informace o strategickém plánu města
P. místostarosta informoval komisi, o setkání občanů nad strategickým plánem rozvoje města.
Byly realizovány tematické kulaté stoly (sport a sportovci, rodiny a děti, senioři, kultura a volný
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čas). Realizátor strategického plánu rozvoje města nedostatečně podrobně popsal strukturu
sportovišť a sportovních organizací ve městě. Tato část plánu bude realizátorem dopracována
ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 18. 1. 2016 v 16:00 h v zasedací místnosti rady
města. Další jednání komise proběhne ve středu 3. 2. 2016 v 16:00 h v zasedací místnosti v krčku a
následující jednání komise bude v pondělí 15. 2. 2016 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 7. 12. 2015
Předseda sportovní komise:
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