Zápis z 1. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 7. 1. 2019
Přítomní členové: Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák, Ing. Petr Stoček,
Mgr. Luboš Straka, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města, garant; Mgr. Ludmila Řezníčková –
místostarostka města, Václav Košťál
Nepřítomen: Jaroslav Hedvičák
1. Schválení programu jednání komise
Předseda komise přivítal a seznámil přítomné s programem jednání komise, o jehož schválení
nechal komisi hlasovat. V době hlasování bylo přítomno 8 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dle představeného návrhu předsedy komise.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
2. Náplň činnosti a pravomoc komise
Předseda komise seznámil přítomné s funkcí komise, která je pouze poradním orgánem rady
města, její jednání jsou neveřejná, na její jednání jsou zváni hosté, přítomnými členy mohou být
členové zastupitelstva města. Hlavní náplní komise je hodnocení žádostí v dotačních programech
v gesci komise.
3. Etika členů komise
Ing. Forst vysvětlil členům komise, aby se žďárskými sportovními oddíly komunikovali, ale
nevyjadřovali se k hodnocení žádostí v dotačních programech.
4. Představení členů komise a jejich vztah ke sportovním aktivitám
Předseda komise vysvětlil důvod zjištění vztahu členů komise ke sportovním aktivitám, kterým je
vyloučení případného střetu zájmu v rámci hodnocení žádostí v dotačních programech. Všichni
přítomní členové komise vyjádřili svůj vztah k jednotlivým sportovním aktivitám a žďárským
sportovním oddílům.
5. Představení dotačních programů v gesci komise
Ing. Forst seznámil přítomné s dotačními programy v gesci komise a požádal ty členy komise, kteří
nemají zkušenost s hodnocením žádostí z těchto dotačních programů, aby si je prostudovali včetně
metodiky hodnocení.
6. Další úkoly komise pro rok 2019
Předseda komise sdělil, že v následujícím roce bude komise ve spolupráci s PO SPORTIS řešit
provoz nafukovací haly s tenisovými kurty a provoz nové tělocvičny při SPŠ a VOŠ Žďár nad
Sázavou.
Mgr. Řezníčková vysvětlila, že i když bude tělocvična při SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou v majetku
Kraje Vysočina, žďárským sportovním klubům bude účtována snížená cena za pronájem
sportoviště, a to po dobu 20 let od zahájení provozu tohoto sportoviště.
Ing. Forst dále navrhl, aby se komise také zabývala zhodnocením výstupů z dotačních programů
v roce 2018. P. Svobodová navrhuje, aby se členové komise před hodnocením žádostí seznámili
s vyúčtováním jednotlivých žadatelů za předchozí období. Dále předseda komise navrhl, aby se
komise zabývala revizí systému dotačních programů a jejich porovnáním s městy o srovnatelné
velikosti. V případě potřeby by komise připravila novou koncepci financování sportu ve městě.

7. Termíny jednání komise (případně pracovních skupin) pro rok 2019
2. zasedání v pondělí 4/2/2019 v 15:00 h – rozdělení žádostí k hodnocení z dotačního programu
(dále jen DP) SPORTOVIŠTĚ 2019 a DP SPORT 2019
3. zasedání ve středu 13/2/2019 v 16:00 h – vyhodnocení žádostí v DP SPORTOVIŠTĚ 2019 a DP
SPORT 2019
4. zasedání v pondělí 11/3/2019 v 16:00 h – rozdělení žádostí k hodnocení z DP ORGANIZOVANÝ
SPORT DOSPĚLÝCH 2019 a DP VOLNÝ ČAS 2019
5. zasedání v pondělí 18/3/2018 v 16:00 h – vyhodnocení žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2019 a DP VOLNÝ ČAS 2019
8. Návrh pracovních skupin
Ing. Forst navrhl, aby vznikly menší pracovní skupiny složené z některých členů komise, a to
k tématům úkoly a cíle sportu ve Žďáře; provoz, údržba a financování sportovišť; výstupy dotačních
programu roku 2018 a porovnání se zadáním a žádostmi; sbírání zkušeností z ostatních města kraje
Vysočina; revize aktuálních dotačních programů; možné modely podpory a financování sportu.
9. Žádost horolezců o zařazení mezi oddíly splňující Podmínky užívání sportovišť
Předseda komise obdržel žádost horolezeckého oddílu Školního sportovního klubu AŠSK ActiveSVČ Žďár nad Sázavou o jeho zařazení do seznamu sportovních oddílů splňujících podmínky užívání
sportovišť platné od 1. 8. 2016. Komise se dohodla, aby byl oddíl vyzván k předložení splnění
Podmínek užívání sportovišť, aby mohl být následně zařazen do tohoto seznamu.
10. Různé
Dotaz k badmintonu – možnost hraní badmintonu v Hamrech nad Sázavou. Po dohodě
s provozovateli školních tělocvičen a úhradě nájmu je možné v těchto prostorech hrát badminton.
V případě zájmu o informace o sportovištích splňujících parametry pro hru badmintonu v okolních
obcích prosím kontaktujte ředitele příspěvkové organizace Active Mgr. Luboše Straku.
Ing. Stoček vyjádřil názor, že není možné, aby členové komise, po odsouhlasení zápisu předsedou
komise, iniciovali změnu zápisu z jednání komise, poté co jej obdrží od tajemníka komise. Předseda
komise souhlasí s tím, aby v případě nesouhlasu se zněním zápisu ze strany některého z členů
komise, byl zápis doplněn.
Zástupci vedení města vyjádřili poděkování členům komise a přislíbili svoji účast na jednáních
komisí dle svých časových možností.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 7. 1. 2019
Předseda sportovní komise:

