Zápis z 34. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 5. 2. 2018
Přítomni: Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Leoš Chalupa, MUDr. Jan Mokříš,
Ing. Radek Nedělka, David Sochor, Petr Staněk, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová,
Bohumil Trávník, MUDr. Dagmar Vencálková
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta města, garant; Mgr. Blanka Lučková – vedoucí
odboru ŠKS MěÚ, Václav Košťál
Omluveni: Bc. Jakub Mička, DiS. Pavel Novotný, Miroslav Stehno, František Šustr
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 10 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje přítomnost vedoucí odboru ŠKS MěÚ na jednání komise.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 2. 2018.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Vyhodnocení žádostí z DP SPROTOVIŠTĚ 2018
Tajemník komise shrnul informace o předložených žádostech v DP SPORTOVIŠTĚ 2018. V celkové
částce je žádáno o 1 590 365 Kč ve 4 předložených žádostech. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu
města je na tento dotační program vyčleněna částka ve výši 1 600 000 Kč a dotace jsou uvolňovány
postupně na základě odcvičených hodin na jednotlivých sportovištích, mohou být všechny žádosti
doporučeny k poskytnutí v požadované výši.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas schvaluje požadované výše finančních prostředků všech žadatelů
z DP SPORTOVIŠTĚ 2018 a doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města tyto částky ke
schválení.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Kontrola a rozdělení k hodnocení žádostí v DP SPORT 2018
Tajemník komise shrnul informace o předložených žádostech v DP SPORT 2018. V celkové částce je
žádáno na sportovní akce 613 238 Kč v 18 předložených žádostech a na činnost sportovních oddílů
mládeže 6 383 576 Kč ve 30 předložených žádostech. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech
žadatelů na sportovní akce přehled všech žadatelů na sportovní činnost mládeže. V tabulce
hodnocení žádostí na sportovní akce provede odbor ŠKS hodnocení v základních kritériích
u písmena a), f), g) a ve specifických kritériích u bodu e). V tabulce hodnocení žádostí na sportovní
činnost oddílů mládeže bude odbor ŠKS hodnotit v základních kritériích - písmeno a), f), g) a ve
specifických kritériích doplní hodnocení u bodů b), d), g). Ostatní body hodnocení doplní tajemník
komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů.
Žádosti doporučené k vyřazení z hodnocení pro nesplnění administrativních podmínek podání
žádosti:
Žadatel Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s., který podal žádost na sportovní činnost
mládeže, nemá sídlo ve Žďáře nad Sázavou, není tedy způsobilým žadatelem o dotaci.
Komise diskutovala nad bodovou penalizací hodnocení žádostí, ve kterých v povinné příloze
položkového rozpočtu nejsou náklady rozděleny na vlastní prostředky a podporu z dotačního
programu.
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Komise po diskuzi akceptuje žádost Žďárské ligy mistrů k hodnocení i přes to, že součástí žádosti
není povinná příloha č. 8 Čestné prohlášení žadatele, ale toto prohlášení je učiněno v samotné
žádosti o dotaci.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města schválit z DP SPORT 2018 finanční částku ve výši
400 tis. Kč na sportovní akce a finanční částku 3 400 tis. Kč na činnost sportovních oddílů.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
SCHVÁLENO
Komise po projednání schvaluje, aby žádost Fight clubu Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. na
sportovní činnost byla vyřazena z hodnocení žádostí z DP SPORT 2018 pro nezpůsobilost
žadatele dle výzvy dotačního programu, a to nesplnění podmínky sídla žadatele ve Žďár nad
Sázavou.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání schvaluje, aby žádosti z DP SPORT 2018, ve kterých v povinné příloze
položkového rozpočtu nejsou rozděleny náklady na vlastní prostředky a podporu z dotačního
programu, byly tyto ve specifickém hodnotícím kritériu a) hodnoceny 0 body.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání schvaluje, aby žádosti z DP SPORT 2018, ve kterých v povinné příloze
seznam členů žadatele není uveden seznam trenérů, byly tyto ve specifickém hodnotícím
kritériu c) hodnoceny 0 body.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání schvaluje, aby bylo hodnoceno 18 předložených žádostí na sportovní akce
z DP SPORT 2018.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání schvaluje, aby bylo hodnoceno 29 předložených žádostí na sportovní
činnost oddílů mládeže z DP SPORT 2018.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů, nedostali k hodnocení
žádost vlastního sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit celkem 13 hodnotitelů - členů Komise
pro sport a volný čas.
Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise vaclav.kostal@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení
přidělených projektů nejpozději do pátku 16. 2. 2018 do 14:00 h. Zpracované výsledky hodnotitelů
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a
následnému doporučení radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 19. 2. 2018 v 16:30 h v zasedací místnosti rady
města. Další jednání komise proběhnou 5. 3. a 7. 3. 2018 ve výše vedený čas a místě konání.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 5. 2. 2018
Předseda sportovní komise:
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