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Zápis ze 7. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 29. 4. 2019 

Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Ing. Petr Stoček, 
Mgr. Luboš Straka, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig 

Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; 
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Václav Košťál 

Omluveni: Pavel Novák 

Hosté: Bc. Ladislav Bárta, MVDr. Vladimír Kovařík, Mgr. Miloslav Straka 

1. Program jednání komise 

Usnesení 
Komise souhlasí s přítomností ředitele SPORTIS, příspěvkové organizace, místopředsedy TJ Žďár 
nad Sázavou z.s. a zástupce KINSKÝ Žďár a.s. na jednání komise. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise schvaluje program svého jednání dne 29. 4. 2019. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Podmínky užívání sportovišť 

Místopředseda TJ Žďár nad Sázavou z.s. zhodnotil princip dosavadního financování užívání 
sportovišť jako transparentní a dobře fungující. Dále uvedl, že hodinová kalkulace neodpovídá 
skutečným nákladům, kdy některé položky město v rámci hodinové kalkulace neuznává (např. 
poplatky za telekomunikace, pojištění budov, odpisy), přičemž do kalkulace je zahrnuto pouze 
20 % na opravy a údržbu. Dalším faktorem je výpočet hodinové kalkulace vycházející z předchozího 
kalendářního roku, kdy v ní není započítáno zvýšení cen energií. Dotace na provoz sportoviště je, 
na základě usnesení zastupitelstva města, schválena a uvolňována až v březnu, za odcvičené 
hodiny v lednu a únoru. 
Místostarostka vyjádřila názor, že město by mělo podporovat pouze mládež z řad občanů města, 
nikoliv členy s trvalým bydlištěm v okolních obcích a městech. Starosta uvedl, že by město mělo 
podporovat žďárské sportovní oddíly bez ohledu na to, zda jejich členové jsou občany města nebo 
nikoliv. Mgr. Řezníčková vysvětlila, že by za členy žďárských sportovních oddílů, kteří nejsou 
občany města, měla příslušná obec nebo město přispívat na jejich sportovní činnost. 
Ing. Stoček vysvětlil, že žďárské sportovní oddíly chápe jako celky, které reprezentují město a 
užívají žďárská sportoviště na základě platných podmínek užívání sportovišť. 
Bc. Bárta sdělil, že město jako obec s rozšířenou působností je přirozeným sportovním centrem, 
kdy sportující mládež z okolních obcí a měst jsou reprezentanti města Žďáru nad Sázavou. 
Mgr. L. Straka se domnívá, že kritérium podpory sportovní činnosti pouze těch členů, kteří jsou 
občany města, by nemělo být promítnuto do podmínek užívání sportovišť, ale do dotační podpory 
na sportovní činnost žďárských sportovních oddílů. 
Zástupce TJ Žďár nad Sázavou vysvětlil, že dosavadní systém výpočtu hodinové sazby sportoviště je 
závislý na jeho obsazenosti – méně odcvičených hodin znamená vyšší hodinovou kalkulaci 
sportoviště. Nižší počet odcvičených hodin a tím vyšší hodinová sazba by mohly nastat v případě 
otevření nové tělocvičny při SPŠ a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou. 
MVDr. Kovařík seznámil komisi se systémem nárokování příspěvku na provoz zimního stadionu, 
fotbalového hřiště a tenisových kurtů z rozpočtu města za odcvičené hodiny žďárských sportovních 
oddílů. Ředitel PO SPORTIS vyjádřil názor dotovat sportovní oddíly přímo, tedy včetně dotace na 
pronájem sportovišť. Sportovní oddíly by si sami zvolily, na jaký náklad v rámci sportovní činnost 
ve městě dotaci využijí. 
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Mgr. Řezníčková vyjádřila souhlas s takovým systémem podpory činnosti žďárských sportovních 
oddílů a uvedla, že by vedl k ekonomičtějšímu a efektivnějšímu využití sportovišť. 
Ing. Stoček vyjádřil souhlas s přímým systémem podpory žďárských sportovních oddílů navrhovaný 
MVDr. Kovaříkem. 
Ing. Forst uvedl, aby se komise seznámila s takovým systémem podpory sportovních oddílů, který 
takto funguje v okolních městech, např. v Havlíčkově Brodě. 
Bc. Bárta uvedl, že i tento systém skýtá jistá úskalí. Pokud se město rozhodne přistoupit 
k takovému systému financování, je zapotřebí seznámit sportovní oddíly s touto změnu nejpozději 
v listopadu předchozího roku a oddíly budou muset obdržet dotaci již k 1. 1. příslušného roku. Dále 
vysvětlil, že oddíly budou muset zahrnout nájem za sportoviště do účetnictví a budou účtovat také 
další náklady, které dosud nevykazují, neboť jsou vykonávány na základě dobrovolnosti. 
P. starosta uvedl, že by se jednalo o zásadní systémovou změnu, na které by se měly shodnout 
všechny politické kluby ve městě. V této souvislosti požádal členy komise, aby tento návrh 
systémové změny projednali ve svých politických klubech a aby jej komise projednala na zasedání 
10. 6. 2019. P. starosta navrhl, aby odbor ŠKS na příštím zasedání 13. 5. 2019 zajistil od 
provozovatelů sportovišť přehled výše nákladů za nájem sportovišť dle jednotlivých sportovních 
oddílů za rok 2017 a 2018 jako podklad k projednání této problematiky. 

3. Různé 

Tajemník komise informoval přítomné, že odbor ŠKS vyzval žďárské sportovní oddíly k prezentaci 
své činnosti v rámci Dne Žďáru 8. 6. 2019 od 10 h do 14 h na farských humnech. 

Příští jednání komise proběhne v pondělí 13. 5. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města. 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 29. 4. 2019 
Předseda sportovní komise: 


