Zápis ze 6. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 1. 4. 2019
Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Ing. Petr Stoček,
Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant;
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Václav Košťál
Omluveni: Pavel Novák, Mgr. Luboš Straka
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 1. 4. 2019.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dotační program SPORTOVIŠTE 2020 – návrhy změn
P. Svobodová navrhuje pozvat k jednání o tomto dotačním programu provozovatele sportovišť,
které nejsou v majetku města. Předseda komise a starosta sestaví pozvání pro výše uvedené
zástupce sportovišť. Ing. Forst konstatoval, že systém dotací z DP SPORTOVIŠTĚ nemotivuje
sportovní oddíly k hospodárnému užívání sportovišť. Ing. Stoček upozornil, že pro příští rok je
jedinou zohlednitelnou změnou navýšení cen energií sportovišť v rámci kalkulace hodinové sazby
v následujícím roce. Komise diskutovala variantu, kdy by sportovní oddíly hradily plnou cenu
nájmu sportoviště a tyto náklady by zahrnuly do žádosti o dotaci na svoji činnost. V této souvislosti
Ing. Stoček informoval o takovém systému v jiných městech, kde je jeho výsledkem menší počet
tréninkových hodin sportovních oddílů a s tím související dosažení nižších sportovních výsledků.
3. Různé
Předsedovi a tajemníkovi komise byla emailem doručena žádost Fight clubu Nové Město
n.M./Žďár n.S., z. s. se sídlem ve Žďáře nad Sázavou o jeho doplnění do seznamů sportovních
oddílů, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou
Usnesení
Komise pro sport a volný čas po projednání schvaluje doplnění Fight clubu Nové Město
n.M./Žďár n.S., z. s. do těchto seznamů zveřejněných na webových stránkách města:
- Sportovní oddíly, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou
- Seznam sportovních oddílů a sportovišť, které mohou sportovní oddíly tělovýchovných jednot
a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou navštěvovat za zvýhodněných podmínek.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ing. Stoček informoval o akci „Sportovec okresu“, která probíhá každoročně ve Žďáře nad Sázavou
a pořádá ji Okresní tělovýchovné sdružení. Navrhl, zda by se město Žďár nad Sázavou nechtělo
určitým nefinančním způsobem zapojit do této akce.
Příští jednání komise proběhne v pondělí 29. 4. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 1. 4. 2019
Předseda sportovní komise:

1

