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Zápis z 16. jednání Komise pro sport a volný čas 
dne 15. 2. 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, Jana Svobodová, Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková, 
Mgr. Zdeňka Volavá 

Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál 

Omluveni: Petr Kos 

1. Program jednání komise 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 15. 2. 2016. 

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
2. Pověření předsedy komise při jednání o možné výstavbě tělocvičny při SPŠ a VOŠ 
P. místostarosta a předseda komise informovali přítomné o připravovaném materiálu pro jednání 
rady a zastupitelstva města týkající se možné spoluúčasti města při výstavbě nové tělocvičny 
Střední průmyslové škole a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou. Předseda komise zašle členům komise 
požadované parametry sportoviště jednotlivých sportů, které nemají dostatečné časové a 
kapacitní podmínky ve stávajících sportovištích ve městě. 

Usnesení 
Komise pověřuje předsedu komise k vyjednávání o možné finanční spoluúčasti města při 
výstavbě zamýšlené nové tělocvičny Střední průmyslové školy a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou. 

Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO 
 
3. Vyhodnocení DP SPORT 2016 

Jednotliví členové se vyjádřili ke svému hodnocení a zdůvodnili své bodovaní u přidělených 
sportovních organizací - postupovali po jednotlivých žádostech, vyjasnili si případné rozdíly 
v bodovém hodnocení a v návrzích jednotlivých finančních příspěvků dospěli ke shodě. 
Komise po zhodnocení žádosti Školní sportovní klub při Active‐SVČ Žďár nad Sázavou na akci „Žďár 
tančí 2016“ navrhuje podpořit tuto akci jednorázovou částkou ve výši 5 000 Kč.  

Usnesení 

Komise po zhodnocení žádosti Školní sportovní klub při Active-SVČ Žďár nad Sázavou na akci 
„Žďár tančí 2016“ schvaluje podpořit tuto akci jednorázovou částkou ve výši 5 000 Kč. 

Hlasování: Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO  

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým 
žadatelům z DP SPORT 2016 – sportovní akce a doporučuje radě města a zastupitelstvu města 
tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým 
žadatelům z DP SPORT 2016 – sportovní činnost a doporučuje radě města a zastupitelstvu města 
tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
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4. Vyhodnocení DP VOLNÝ ČAS 2016 

Komise se dohodla na systému hodnocení jednotlivých žádostí. Všech 14 žádostí v  tomto 
grantovém programu splňuje administrativní podmínky žádosti a každému žadateli navrhla komise 
výši dotace v souladu s výzvou, tedy max. do 35 000 Kč. 
Komise po projednání navrhla jednotlivé výše dotací mezi všech 14 žadatelů z DP VOLNÝ ČAS 2016. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým 
žadatelům z DP VOLNÝ ČAS 2016 a doporučuje radě města tyto částky ke schválení. 

Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Příští jednání komise se bude konat v pondělí 7. 3. 2016 v 16:30 h v zasedací místnosti 
zastupitelstva města další jednání komise bude v pondělí 14. 3. 2016 v 16:30 h. 
 
Zapsal: Václav Košťál 

Dne: 15. 2. 2016 

Předseda sportovní komise: 


