Zápis ze 14. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 18. 1. 2016
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Nedělka,
DiS. Pavel Novotný, David Odvárka, Miroslav Stehno, David Sochor, Petr Staněk,
Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková, Mgr. Zdeňka Volavá,
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Petr Kos
1. Program jednání komise
Člen komise Michal Hubert Zrůst, MSc. rezignoval na své členství v komisi vzhledem ke svému
členství v komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní města. Předseda komise poděkoval
za jeho práci pro komisi.
P. Staněk doplnil program jednání komise o problematiku vesnické ligy v ledním hokeji.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 18. 1. 2016.
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Informace ohledně možnosti výstavby nové víceúčelové tělocvičny
P. místostarosta a předseda komise seznámil přítomné s úmyslem vedení žďárské Střední
průmyslové školy vybudovat na pozemku školy novou víceúčelovou tělocvičnu za finanční
dotace Kraje Vysočina a Města Žďár nad Sázavou. P. místostarosta uvedl, že po předložení
projektu této tělocvičny střední průmyslovou školou by komise a vedení města zaujalo
stanovisko k zamýšlenému spolufinancování výstavby městem Žďár nad Sázavou.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje pokračovat v jednání o možnosti výstavby tělocvičny
v prostoru VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za podmínky, že tato výstavba neohrozí rekonstrukce
sportovišť v areálu na Bouchalkách.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1
SCHVÁLENO
3. Vesnická liga v ledním hokeji
Předseda komise informoval přítomné, že proběhlo jednání mezi zástupci města a majitelem
soutěže „Vesnická liga v ledním hokeji“. Vzhledem k nastaveným pravidlům této soutěže
dochází ke změnám trvalého bydliště u některých hráčů, kteří jsou obyvateli Žďáru nad Sázavou,
ale chtějí hrát v této soutěži a jsou nuceni se „přestěhovat“ do některé z okolních obcí. Obce
nad 3 000 obyvatel a jejich občané se taktéž nemohou účastnit této soutěže. P. místostarosta
při jednání žádal provozovatele této soutěže o změnu pravidel soutěže, aby také obyvatelé
města měli možnost zapojit se do této ligy a nemuseli měnit své trvalé bydliště.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města opravit ceník pronájmů ledové plochy zimního
stadionu pro Vesnickou hokejovou ligu za standartní hodinovou sazbu.
Komise po projednání doporučuje radě města pověřit provozovatele zimního stadionu navýšit
hodiny bruslení veřejnosti zejména ve dnech pracovního klidu a v odpoledních hodinách.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
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4. Den Žďáru - sportovní rozměr akce
Předseda komise navrhl v rámci akce „Den Žďáru“ dne 11. 6. 2016 přidat k této kulturní akci
také sportovní rozměr, díky celodenní uzávěrce silnice protínající náměstí Republiky. Dále uvedl,
že prezentace některých sportovních oddílů na této akci by mohla sloužit i jako nábor na další
školní rok, přičemž děti by měly možnost si některé sporty vyzkoušet a rodiče by získali
informace o jejich časové a finanční náročnosti. Tajemník komise upozornil, že při akci v roce
2015 byl zachován průjezd všech MHD, přičemž motem akce bylo „nechte auto doma a přijeďte
MHD. Dne 11. 6. 2016 by připadlo v době konání akce celkem 25 průjezdů MHD a 2 linkových
autobusů náměstím v obou směrech. Tajemník komise navrhl přítomným směřovat sportovní
aktivity na hřiště za sokolovnou, kde loňský rok v rámci akce organizovala příspěvková
organizace Active SVČ veřejné závody na kolech a koloběžkách.
P. místostarosta pověřil tajemníka komise, aby obeslal žďárské sportovní oddíly s nabídkou
aktivní účasti na akci „Den Žďáru“ na hřišti za sokolovnou a v případě jejich zájmu, aby
konkretizovali, jakou formou by se akce zúčastnili.
5. Metodika hodnocení žádostí z dotačního programu SPORT 2016
Tajemník komise, p. místostarosta a předseda komise seznámili komisi s metodikou hodnocení
dotačního programu SPORT 2016, s rozdělením podpory z dotačního programu na sportovní
akce a sportovní činnosti a mlčenlivostí hodnotitelů před poskytnutím žádostí a systémem
stanovení konečných návrhů komise na přidělení jednotlivých dotací žadatelům. P.
místostarosta pověřil tajemníka komise, aby zajistil zveřejnění schválené metodiky na
webových stránkách města.
Usnesení
Komise po projednání schvaluje metodiku hodnocení žádostí z dotačního programu SPORT
2016 a její zveřejnění na webových stránkách města.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
6. Metodika hodnocení žádostí z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016
Tajemník komise, p. místostarosta a předseda komise seznámili komisi s metodikou hodnocení
dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 a mlčenlivostí hodnotitelů před
poskytnutím žádostí a systémem stanovení konečných návrhů komise na přidělení jednotlivých
dotací žadatelům. P. místostarosta pověřil tajemníka komise, aby zajistil zveřejnění schválené
metodiky na webových stránkách města.
Usnesení
Komise po projednání schvaluje metodiku hodnocení žádostí z dotačního programu
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 a její zveřejnění na webových stránkách města.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Příští jednání komise se bude konat 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: 18. 1. 2016
Předseda sportovní komise:
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