Zápis z 20. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 23. 5. 2016
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, MUDr. Jan Mokříš,
DiS. Pavel Novotný, David Sochor, Petr Staněk, Miroslav Stehno, Ing. Petr Stoček,
Mgr. Zdeňka Volavá
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Bc. Jakub Mička, David Odvárka, Jana Svobodová, Bohumil Trávník,
MUDr. Dagmar Vencálková
1. Program jednání komise
Přítomní členové komise se dohodli na projednání bodu „dotační program SPORT 2017“ a „dotační
program ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“ na příštím jednání komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 23. 5. 2016.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou
Komise diskutovala o definici nových Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. V této
souvislosti byla projednána žádost TJ Žďár nad Sázavou, oddílu ASPV o zařazení do seznamu
sportovních oddílů, které by zdarma nebo se spoluúčastí využívaly sportoviště. Tento oddíl
zabezpečuje pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a dospělých, ale není zapojen do
pravidelné soutěže, turnaje nebo závodu. Z tohoto důvodu navrhuje komise, aby na úhradu nájmu
sportovišť žádal tento oddílu v dotačním programu VOLNÝ ČAS, který je určený na podporu
volnočasové činnosti.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města schválit Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad
Sázavou s platností od 1. 8. 2016 v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání bere na vědomí žádost TJ Žďár nad Sázavou, oddílu ASPV a pověřuje
předsedu komise reakcí na písemnou žádost dle výše uvedené diskuse.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Den Žďáru
Předseda a tajemník komise seznámili přítomné se zapojením jednotlivých sportovních oddílů do
sportovní části akce Den Žďáru, která proběhne na oválu za sokolovnou v sobotu 11. 6. 2016 od 10
do 14 h. Předseda komise poděkoval zástupcům TJ Sokol Žďár nad Sázavou za poskytnuté prostory
pro zorganizování této části programu.
4. Různé
Předseda komise informoval, že s platností od 1. 8. 2016 je v platnosti nový ceník sportovišť
provozovaných příspěvkovou organizací SPORTIS.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města pověřit příspěvkové organizace města spravující
sportoviště a tělocvičny ZŠ, aby zveřejňovaly aktualizovaný rozvrh hodin využití jednotlivých
sportovišť na svých internetových stránkách.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
1

Předseda komise informoval, že byly ukončeny pracovní skupiny strategie rozvoje města. Byl
sestaven zásobník projektů pro oblast sportu. V tomto zásobníku je upřednostněno vybudování
zázemí pro fotbal, tenis a rekonstrukce hřiště při ZŠ Švermova. Po zveřejnění tohoto zásobník
projektů jej zašle tajemník komise všem členům komise.
Příští jednání se bude konat v pondělí 20. 6. 2016 v 16:30 h v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol
Žďár nad Sázavou.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 23. 5. 2016
Předseda sportovní komise:
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