Zápis z 33. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 8. 1. 2018
Přítomni: Leoš Chalupa, Ing. Radek Nedělka, David Sochor, Petr Staněk, Ing. Petr Stoček,
Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková
Dále přítomni: MVDr. Vladimír Kovařík – ředitel PO SPORTIS, Ing. Lukáš Jůda – PO SPORTIS;
Václav Košťál
Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Bc. Jakub Mička, MUDr. Jan Mokříš,
DiS. Pavel Novotný, Miroslav Stehno, Jana Svobodová, František Šustr
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 8. 1. 2018.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Na žádost předsedy komise se na jednání dostavil jako host ředitel PO SPORTIS MVDr. Vladimír
Kovařík v doprovodu vedoucího střediska úseku sportu této organizace Ing. Lukáše Jůdy.
Komise schvaluje jako přítomné hosty ředitele a výše uvedeného zaměstnance PO SPORTIS.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
2. Představení PO SPORTIS, strategické řízení PO SPORTIS na roky 2017 - 2023
Ředitel PO SPORTIS představil přítomným členům příspěvkovou organizaci a seznámil komisi se
středisky v úseku sportu, tj. Rekreační areál Pilák, Relaxační centrum, zimní stadion, fotbalový
stadion, tenisové kurty a skatepark. Na webových stránkách www.sportispo.cz jsou uvedeny
rozvrhy s využitím jednotlivých sportovišť.
MVDr. Kovařík uvedl, že z hlediska ekonomicky efektivní činnosti sportovních oddílů a
provozovatelů sportovišť neshledává nastavený systém podpory sportovních oddílů pomocí
podmínek užívání sportovišť jako správný. V současném systému sportovní oddíly využívají
sportoviště v komerčně nejžádanějších časech bez ohledu na efektivnost využití sportoviště, neboť
pronájem sportoviště za mládežnické sportovní oddíly hradí město provozovateli sportoviště (50 %
u činnosti dospělých oddílů). Provozovatel sportoviště pak nabízí ke komerčnímu pronájmu
sportoviště pouze v méně poptávaných časech. MVDr. Kovařík vysvětlil, že pokud by dotace na
pronájem sportovišť sportovními oddíly byla poskytována přímo těmto oddílů, tyto by si hodiny na
sportovištích nakupovali, užívali by sportoviště hospodárněji a takto uspořené finanční prostředky
by mohli investovat do své ostatní činnosti. Provozovatelé sportovišť by tak mohli ekonomicky
efektivněji provozovat sportoviště.
Rekreační areál Pilák má průměrnou roční návštěvnost 60 – 70 tisíc osob. Do roku 2020 je areál
v režimu udržitelnosti projektu v rámci získané dotace z ROP Jihovýchod. Z tohoto důvodu jsou
ceny půjčovného sportovní potřeb podhodnoceny a město musí hradit roční ztrátu z provozu
tohoto zařízení ve výši 1,2 mil Kč.
Dalším střediskem na úseku sportu je Relaxační centrum. Centrum je v provozu 5 let, jsou
uplatněny některé reklamace v rámci pětileté záruky na stavbu. Toto zařízení bylo projektováno na
roční návštěvnost 150 tis. osob, návštěvnost centra má od svého otevření v prosinci 2012
stoupající tendenci, v roce 2017 zde bylo 190 tis. návštěvníků. S roční dotací města na provoz ve
výši cca 5 - 6 mil. Kč je, se stoupající návštěvností a s ní souvisejících vyšších provozních nákladech,
obtížné s takovou dotací zařízení provozovat. Řešením finančně soběstačného provozu by bylo
zvýšení ceny vstupného o 32 %. Roční průměrné náklady na provoz centra činí cca 16 mil. Kč.
P. Staněk se dotazoval na možnost zavedení permanentky pro děti a mládež. MVDr. Kovařík
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zdůvodnil, že takovou permanentku pro děti a mládež nebo seniory v relaxačním centru neplánují
zavést, neboť již cena vstupného pro tyto kategorie návštěvníků zohledňuje slevu.
Na zimním stadionu je 5 stálých zaměstnanců a zaměstnanci na dohodu o provedení práce,
v nájmu je tamní restaurace. Ředitel PO shrnul provedené rekonstrukce na zimním stadionu a
seznámil přítomné s ekonomikou jeho provozu. Dále seznámil komisi se záměrem rekonstrukce
prostoru bývalé vodárny, která bude sloužit jako herna oddílu stolního tenisu TJ Žďár nad Sázavou.
Dále představil přítomných rychlobruslařský ovál o délce 330 m. V roce 2017 zde byla provedena
rekonstrukce povrchu oválu. V rámci opravy povrchu však nebyly provedeny nezbytné drenážní
úpravy pro odtok dešťové vody. V roce 2018 bude provedeno odvodnění oválu, aby se na ploše
netvořily nebezpečné kaluže. Příspěvková organizace provedla na vlastní náklady rekonstrukce
plotu kolem rychlobruslařského oválu.
Fotbalový stadion má 2 stálé zaměstnance, v roce 2018 bude provedena rekonstrukce stávající
umělé trávy, budovy kabin na budovu společných kabin pro fotbalový a tenisový oddíl a oprava
stávajícího plotu podél cyklostezky. V roce 2019 plánuje organizace rekonstrukci hlavní travnaté
hrací plochy.
Tenisové kurty na Bouchalkách zahrnují 7 antukových kurtů, jsou zde 4 zaměstnanci na dohodu
o provedení práce. Po plánované rekonstrukci zázemí pro tenisový oddíl vznikne nafukovací
tenisová hala se 2 tenisovými kurty.
Lyžařské běžecké tratě jsou za příznivých sněhových podmínek udržovány čtyřkolkou se
stopovačem a rolbou, které jsou majetkem města. Jsou vyznačeny okruhy a nový okruh směrem
Nové Veselí.
Nově vznikající streetpark plánovaným ročním rozpočtem na provoz ve výši 89 tis. Kč bude mít 1
zaměstnance na dohodu o provedení práce. Dosavadní investice města na výstavbu streetparku
činí 6,6 mil. Kč.
Ředitel PO SPORTIS na závěr poděkoval sportovním oddílům za spolupráci v rámci jejich činnosti na
jednotlivých sportovištích.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 5. 2. 2018 v 16:30 h v zasedací místnosti rady města.
Další jednání komise proběhnou 19. 2., 5. 3. a 7. 3. 2018 ve výše vedený čas a místě konání.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 8. 1. 2018
Předseda sportovní komise:
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