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Zápis z 22. jednání Komise pro sport a volný čas 
dne 12. 9. 2016 

Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, DiS. Pavel Novotný, 
David Sochor, Petr Staněk, Miroslav Stehno, Ing. Petr Stoček, 
MUDr. Dagmar Vencálková 

Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta, garant; Bc. Ladislav Bárta – zastupitel, 
Václav Košťál 

Omluveni: Bc. Jakub Mička, MUDr. Jan Mokříš, David Odvárka, Jana Svobodová, Bohumil Trávník 

1. Program jednání komise 

P. Staněk informoval komisi o rezignaci členky komise p. Zdeňky Volavé. Předseda komise přivítal 
na jednání zastupitele města Bc. Ladislava Bártu a oznámil jeho kandidaturu na člena komise místo 
paní Zdeňky Volavé. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 12. 9. 2016. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Aktuální čerpání dotačních programů 
Tajemník komise informoval přítomné o stavech čerpání jednotlivých dotačních programů. Dotace 
z dotačních programů VOLNÝ ČAS 2016, ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 a SPORT 2016 
byly poskytnuty ve schválených výších. Dotace z DP SPORTOVIŠTĚ 2016 jsou poskytovány 
postupně dle předložených docházek a výkazů odcvičených hodin na jednotlivých sportovištích. 
Stav čerpání dotací z DP SPORTOVIŠTĚ 2016 je v současnosti v celkovém objemu necelých 54 %. 

3. Různé 
Předseda komise a místostarosta města informovali komisi o proběhlém jednání s ředitelem 
Cooper Automotive Žďár nad Sázavou. Dále oznámili, že bude následovat další jednání s touto 
společností o jejich záměru na financování dílčích úprav zázemí zimního stadionu. 
P. místostarosta informoval komisi o jednání s Asociací sportu pro všechny (ASPV) při TJ Žďár nad 
Sázavou z.s.. Tato asociace nesplňuje platné Podmínky užívání sportovišť, proto nemá nárok na 
nájem sportoviště zdarma nebo za 50 % hodinové sazby. Z tohoto důvodu bylo zástupcům ASPV 
doporučeno žádat o úhradu nájmů sportovišť v rámci dotačního programu VOLNÝ ČAS. 
Tajemník TJ Žďár nad Sázavou informoval město, že oddíl rychlobruslení získal od 1. 7. 2016 právní 
subjektivitu a není členem TJ Žďár nad Sázavou. Dále sdělil, že od 1. 7. 2016 byl založen pod 
hlavičkou TJ Žďár nad Sázavou nový oddíl Klub sportovního bruslení – kolečkové bruslení. 
Komise projednala možnost zahrnutí nákladů na trenéry v rámci DO SPORT 2017 jako uznatelného 
nákladu a diskutovala způsob navýšení alokované částky toho dotačního programu. Do příštího 
jednání si členové komise mohou připravit návrhy způsobu tohoto navýšení. 
 
Příští jednání se bude konat v pondělí 10. 10. 2016 v 16:30 h v zasedací místnosti rady města. 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 12. 9. 2016 
Předseda sportovní komise: 


