
1 
 

Zápis z 30. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 19. 6. 2017 

Přítomni: Bc. Ladislav Bárta, Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, DiS. Pavel Novotný, 
Miroslav Stehno, David Sochor, Petr Staněk, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, 
Bohumil Trávník 

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

Omluveni: Ing. Vlastimil Forst, Bc. Jakub Mička, MUDr. Jan Mokříš, František Šustr, 

MUDr. Dagmar Vencálková 

1. Program jednání komise 
V době hlasování bylo přítomno 8 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 19. 6. 2017. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Urbanistická studie a revitalizace sportovní zóny v areálu na Bouchalkách 
P. místostarosta informoval členy komise o připraveném materiálu pro jednání zastupitelstva 
města 22. 6. 2017. Shrnul historii přípravy studie a revitalizaci sportovní zóny v areálu na 
Bouchalkách. V listopadu 2016 byla předložena žádost o dotaci na celkovou investici rekonstrukce 
zázemí fotbalového stadionu a tenisových kurtů ve výši 84 mil. Kč včetně DPH. Tato dotace nebyla 
přidělena. Po jednání se zástupci fotbalového a tenisového klubu p. místostarosta předkládá na 
jednání zastupitelstva města návrh na schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT na základě nově 
vypracovaného projektu 1. etapy rekonstrukce umělého povrchu a zázemí fotbalového stadionu a 
zázemí tenisových kurtů v celkové výši 35 mil. Kč včetně DPH. V letošním rozpočtu je počítáno 
s investicí 15 mil. Kč s tím, že dofinancování bude realizováno buď z 60 % ze získané dotace a 
z rozpočtu města v roce 2018 nebo zcela z rozpočtu města v roce 2018. 
Bc. Bárta uvedl, že rada města v roce 2013 projednala studii 1. etapy zamýšlené revitalizace 
sportovní zóny – rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu a tenisových kurtů. V listopadu 2013 
byla radou města projednána tato studie v celkové výši necelých 79 mil. Kč včetně DPH.  
Ing. Stoček žádá, aby město mělo vypracován harmonogram prací realizace revitalizace sportovní 
zóny ve Žďáře nad Sázavou. P. místostarosta nastínil harmonogram revitalizace sportovní zóny 
v rámci upravené 1. etapy rekonstrukce. Tato se týká pouze opravy umělého povrchu fotbalového 
stadionu, rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu, tenisových kurtů a stavební přípravy pro 
mobilní nafukovací tenisovou halu na stávajících tenisových kurtech. 
Předseda komise vysvětlil, že zástupci fotbalového a tenisového klubu souhlasili s upraveným 
projektem výše uvedených rekonstrukcí, aby mohli tyto rekonstruované prostory co nejdříve 
používat. 
P. Trávník považuje za nezbytné, aby tato 1. etapa rekonstrukce, která bude projednána 
zastupitelstvem města, navazovala na původní projekt revitalizace celého sportovního areálu na 
Bouchalkách. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas byla seznámena s materiálem do zastupitelstva dne 22. 6. 2017 
„Revitalizace sportovní zóny – dotace“ a souhlasí s jeho realizací v letech 2017 a 2018. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

3. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
Předseda komise informoval přítomné o nekonkrétnosti specifikace sportovišť v rámci jejich 
podmínek užívání žďárskými sportovními oddíly. Jedná se například o Relaxační centrum, které 
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chtějí žďárské oddíly užívat ke sportovní přípravě na základě podmínek užívání sportovišť. 
Uznatelným nákladem dotačního programu SPORT 2017 je „pronájmy ploch a objektů“, čímž se 
rozumí  pronájmy ploch a objektů pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, spinning). 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje specifikaci uznatelného nákladu „pronájmy ploch a 
objektů“ o upřesnění „a to včetně prostor pro sportovní přípravu (např. posilovna, bazén, 
spinning)“ dotačního programu SPORT počínaje rokem 2018. 

Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 19. 6. 2017 
Předseda sportovní komise: 


