Zápis ze 4. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 11. 3. 2019
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Jaroslav Hedvičák, Pavel Novák, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka,
Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Václav Košťál
Omluveni: Ing. Radek Nedělka, Jana Svobodová
1. Program jednání komise
Předseda informoval komisi o rezignaci předsedy komise Ing. Vlastimila Forsta na jednání rady
města dne 25/2/2019 a jmenování předsedou člena komise p. Jaroslava Hedvičáka. V době
hlasování bylo přítomno 7 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 11. 3. 2019 doplněný o bod č. 2 Informace o
důvodech rezignace předsedy komise Ing. Vlastimila Forsta.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
2. Informace o důvodech rezignace předsedy komise
Ing. Forst poděkoval novému předsedovi komise za převzetí funkce a vyjádřil přání ke změně
dotačních programů v gesci komise. Bývalý předseda komise seznámil přítomné s prohlášení
o důvodech rezignace: „Vážení členové sportovní komise, rád bych se vyjádřil k tomu, jakým
způsobem mi bylo bráněno vést hodnocení DP SPORT 2019 v souladu s výzvou. To je jak povinnost
předsedy komise, tak také jeho právo dané jednacím řádem komisí rady města.
Na minulém jednání mi člen komise, Ing. Stoček řekl, že musíme k hodnocení DP SPORT 2019
přistupovat stejně, jako tomu bylo v minulých letech. A tedy, že neuznatelné náklady mají být
žadatelům uznány do celkových nákladů žádosti. Chtěl, abychom o tomto hlasovali. Toto hlasování
jsem měl povinnost jako předseda komise odmítnout. Komise nemá právo měnit pravidla výzvy a
návrh tedy nebyl hlasovatelný.
Dále tajemník komise, pan Košťál tvrdil, že smlouva, která se uzavírá s úspěšnými žadateli a byla
takto uzavírána i v minulosti, umožňuje dát do nákladů i náklady neuznatelné, že není správné
vyjímat neuznatelné náklady z žádostí. Upozorňuji, že výzva DP SPORT 2019 byla zastupitelstvem
schválena 22. 11. 2018 a platí pouze pro rok 2019. Nemá žádnou právní návaznost na předešlé
výzvy a smlouva, o které tajemník komise své tvrzení opírá, je výzvě podřízena. Je tedy věcí
úředníků, aby smlouvy byly vypracovány v souladu s výzvou.
Právo na dodržení výzvy bylo zpochybněno také samotným místostarostou, který prohlásil, že chci
měnit pravidla výzvy během jejího vyhlášení. A trval na tom, abychom neuznatelné náklady
nevylučovali. Tvrzení pana místostarosty byla vůči členům komise manipulační a vůči mně
pomluvou. Tímto prohlášením mj. místostarosta vytvořil pro komisi zadání pro hodnocení.
Domnívám se, že se jedná o nepřípustné vměšování do rozhodování komise a porušení odstavce č.
5 kodexu sportovní etiky, ke kterému se MÚ jeho zveřejněním na stránkách města hlásí.
I přes toto se mi podařilo vést jednání komise tak, aby byl DP SPORT 2019 hodnocen v souladu
s výzvou. Vedle bodového hodnocení za splnění specifických kritérií příslušnými hodnotiteli
žádostí, jsem u každé žádosti uvedl, zda a jaké neuznatelné náklady případně daná žádost
obsahuje a v jaké výši. A dále, jaká výše nákladů, po odečtení neuznatelných, vstoupí do hodnotící
tabulky pro výpočet dotace. Toto posouzení nákladů bylo provedeno pro všechny žádosti spadající
do kategorie „činnost“ před komisí veřejně nahlas s tím, že tajemník měl za úkol toto zapisovat.
U každé žádosti jsem se jej ptal, zda to má zapsáno. Vždy toto odsouhlasil. Po projednání všech
žádostí jsem tajemníka komise vyzval, aby předložil tabulku k hlasování. Po odhlasování usnesení
jsem tajemníkovi sdělil, že zápis podepíši druhý den.
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Druhý den mi však tajemník komise předložil k podpisu tabulku, která neobsahovala odečet
neuznatelných nákladů tak, jak bylo na komisi projednáno. To znamenalo, že tajemník jednal zcela
v rozporu s jednacím řádem komisí rady města, který říká, že procesně řídí hlasování předseda
komise. Toto tajemník komise zdůvodnil tím, že jsem nenechal o tomto hlasovat. A dále uvedl, že
žádné snížení nákladů o neuznatelné při jednání ani nepoznamenával.
Oznámil jsem ihned starostovi, k čemu došlo. Nemám v úmyslu způsobit tajemníkovi komise kárné
řízení a tak bylo smířlivým gestem z mé strany prohlášení, že hlasování komise bylo zmatečné a
rada dostane k projednání oba návrhy. V souladu s tímto doplnil tajemník komise hodnotící
tabulku a upravil zápis z jednání komise, který jsem následně podepsal. A takový jste jako členové
komise následně obdrželi.
S ohledem na to, jakou formou mi bylo bráněno výzvu dotačního programu SPORT 2019 dodržet,
rozhodl jsem se k 25. 2. 2019 rezignovat na funkci předsedy sportovní komise. Ing. Vlastimil Forst“
Ing. Stoček komentoval vyjádření Ing. Forsta, vzhledem k plánovaným termínům zasedání komise,
na kterých budou projednávány dotační programy v gesci komise na rok 2020, byla Ing. Forstem
doplněna tabulka o variantu č. 2 - vyhodnocení žádostí v DP SPORT 2019 o hodnocení žádostí bez
neuznatelných nákladů.
Vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ JUDr. Prokopová, na základě žádosti Ing. Forsta,
vypracovala právní výklad k možnosti zahrnout do žádosti o dotaci uznatelné a neuznatelné
náklady. Ing. Stoček zaslal členům komise a zástupcům vedení města 17. 2. 2019 emailovou zprávu
s žádostí o vysvětlení předložené varianty č. 2 návrhu komise k výším dotace na činnost
sportovních oddílů z dotačního programu SPORT 2019. Ing. Stoček konstatoval, že na svoji žádost
nedostal dosud od nikoho z adresovaných odpověď. P. místostarostka k tomuto sdělila, že Ing.
Stoček obdrží písemnou odpověď od p. starosty, který je garantem oblasti sportu.
3. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019
Předseda komise shrnul informace o předložených žádostech v DP ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2019. Bylo předloženo 16 žádostí, z nichž 2 žadatelé nesplňují základní hodnotící
kritérium g) – sportovní kluby, které mají v soutěžích přihlášeny minimálně 2 družstva (kategorie)
mládeže. Ve 14 žádostech na činnost sportovních oddílů dospělých, které splňují administrativní
podmínky pro podání žádosti, je žádáno o 2 102 950 Kč. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled
všech žadatelů. V tabulce hodnocení žádostí provede odbor ŠKS hodnocení ve specifických
kritériích b), e). Ostatní body hodnocení doplní tajemník komise na základě zaslaných hodnotících
formulářů od hodnotitelů.
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 9 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 pondělí 18. 3. 2019 do 8:00 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 dotací jednotlivým žadatelům.
Usnesení
Komise po projednání schvaluje vyřazení žádosti ČSS, z.s. Sportovně střeleckého klubu Žďár nad
Sázavou a spolku Starý pušky z.s. z hodnocení žádostí v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH
2019 pro nesplnění základního hodnotícího kritéria g).
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
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Komise po projednání schvaluje, aby bylo hodnoceno 14 předložených žádostí v DP
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
4. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP VOLNÝ ČAS 2019
Tajemník komise informoval přítomné o předložených žádostech v DP VOLNÝ ČAS 2019. V 16
předložených žádostech je žádáno o 485 100 Kč. Odbor ŠKS zpracoval tabulku - přehled všech
žadatelů. Přítomní členové komise si rozdělili jednotlivé žádosti k prostudování, aby komise mohla
na příštím jednání navrhnout výše dotací jednotlivým žadatelům.
Komise po projednání schvaluje, aby bylo hodnoceno 16 předložených žádostí v DP VOLNÝ ČAS
2019.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
5. Různé
Ing. Forst vyjádřil nesouhlas s právním výkladem JUDr. Prokopové k možnosti zahrnout do žádosti
o dotaci v DP SPORT 2019 neuznatelné náklady uvedené ve výzvě dotačního programu jako
s neodůvodněným.
P. Novák navrhuje, aby město Žďár nad Sázavou poděkovalo Martině Sáblíkové a ocenilo ji za
dosavadní výjimečnou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 18. 3. 2019 v 16 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 11. 3. 2019
Předseda sportovní komise:

3

