Zápis z 19. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 11. 4. 2016
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, DiS. Pavel Novotný,
David Sochor, Petr Staněk, Miroslav Stehno, Jana Svobodová, Bohumil Trávník,
MUDr. Dagmar Vencálková, Mgr. Zdeňka Volavá
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Petr Kos, MUDr. Jan Mokříš, David Odvárka, Ing. Petr Stoček
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 11. 4. 2016.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Různé
P. místostarosta informoval přítomné o stavu možnosti výstavby víceúčelové tělocvičny pří SPŠ a
VOŠ Žďár nad Sázavou. Byla zpracována studie na výstavbu tohoto sportoviště, která kalkuluje s
náklady ve výši cca 50 mil. Kč na jeho výstavbu. Město Žďár nad Sázavou písemně deklarovalo
hejtmanovi Kraje Vysočina max. spoluúčast ve výši 37 % nákladů na výstavbu a max. částku 15 mil.
Kč. Kraj Vysočina je ochoten nadále jednat o výstavbě za finanční spoluúčasti města, ale specifikaci
sportoviště pro jeho využití určí kraj.
P. místostarosta sdělil přítomným, že si od ředitelů ZŠ vyžádala přehled využití jednotlivých
tělocvičen subjekty neodpovídajícími a odpovídajícími platným Podmínkám provozu sportovišť ve
Žďáře nad Sázavou.
P. místostarosta avizoval setkání předsedy komise, zástupců provozovatelů sportovišť a tajemníka
komise nad upřesněním a jednoznačným zněním stávajících Podmínek provozu sportovišť
schválených radou města dne 19. 9. 2011. Po schválení upraveného znění těchto podmínek budou
předloženy komisi k doporučení radě města k revokaci s platností od 1. 9. 2016.
Předseda komise informoval přítomné členy o možnosti získání každoroční dotace na opravu,
údržbu nebo investice na sportovištích v Kraji Vysočina v rámci dotačního programu „Sportoviště“
Fondu Vysočiny. Komise vyjádřila politování nad faktem, že žádná ze žďárských příspěvkových
organizací spravující městské sportoviště dosud nepodala žádost v tomto dotačním programu.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města iniciovat aktivní zapojení příspěvkových
organizací spravující sportoviště v majetku města (SPORTIS, Active, ZŠ) do dotačních programů
Kraje Vysočina.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Diskuse k hodnocení dotačních programů v roce 2016
Předseda shrnul dotační programy hodnocené komisí v roce 2016 a poděkoval všem hodnotitelům
za spolupráci při jejich hodnocení. Dotační program SPORTOVIŠŤE 2016 byl zcela nový a možné
úpravy ve výzvě DP SPORTOVIŠTĚ 2017 komise provede koncem roku 2016 vzhledem k realizaci
celého dotačního programu.
4. Dotační program SPORT 2017 – výzva
Komise navrhla ve výzvě DP SPORT 2017 specifikovat lokalizaci projektů takto: „Dotace na
sportovní činnost bude poskytnuta pouze sportovním klubům a oddílům mládeže se sídlem ve
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Žďáře nad Sázavou. Dotace na sportovní akce bude poskytnuta způsobilým žadatelům, jejichž sídlo
nemusí být ve Žďáře nad Sázavou, přičemž sportovní akce se musí konat ve Žďáře nad Sázavou.“
Dále komise doporučuje zařadit mezi uznatelné náklady „startovné“ a mezi neuznatelné náklady
„kauce“. Komise taktéž doporučuje v povinné příloze č. 6 doplnit, že: „Žadatelé z řad právnických
osob doloží doklad o oprávněnosti osoby zastupující právnickou osobu v případě, že není uvedena
ve výpisu z veřejného rejstříku.“
Mezi členy komise proběhla diskuse o metodice hodnocení DP SPORT 2017 a DP ORGANIZOVANÝ
SPORT DOSPĚLÝCH 2017. Komise se dohodla, že úpravy metodik hodnocení obou dotačních
programů provede komise na svém následujícím jednání. Do té doby si členové komise připraví své
návrhy na úpravy hodnocení a znění výzev.
Příští jednání se bude konat v pondělí 23. 5. 2016 v 16:30 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 11. 4. 2016
Předseda sportovní komise:
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