Zápis z 8. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 13. 5. 2019
Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Ing. Petr Stoček,
Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Václav Košťál
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Mgr. Tomáš Augustýn – zastupitel,
Omluveni: Pavel Novák, Mgr. Luboš Straka, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda
1. Program jednání komise
Zastupitel Mgr. Augustýn vznesl dotaz týkající se rozvoje a údržby hřišť a sportovišť ve městě.
Předseda komise doporučil Mgr. Augustýnovi řešit tuto problematiku v komisi rozvoje města.
P. starosta informoval, že město disponuje přehledem vybavení jednotlivých sportovišť ve městě.
P. místostarostka sdělila, že město má v úmyslu rekonstruovat městská hřiště a sportovní plácky ve
městě v jednotném designu. P. místostarostka zašle členům komise a Mgr. Augustýnovi přehled
městských sportovišť a sportovních plácků.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 13. 5. 2019.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Podmínky užívání sportovišť
Tajemník komise předložil komisi přehledovou tabulku s poskytnutými dotacemi z DP SPORT,
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH a SPORTOVIŠTĚ v letech 2015 – 2019. Za rok 2017 a 2018 také
včetně výše celkové nepřímé dotace města za neuhrazený nájem žďárských sportovních oddílů na
sportovištích v majetku města na základě Podmínek užití sportovišť pro příspěvkové organizace.
Celková výše přímých a nepřímých dotací města žďárským sportovním oddílů v roce 2017 činila
12 511 600 Kč a v roce 2018 byla ve výši 12 503 852 Kč.
Komise diskutovala výhody a nevýhody stávající nepřímé podpory žďárských sportovních oddílů
pomocí dotačního programu SPORTOVIŠTĚ a na základě Podmínek užívání sportovišť pro
příspěvkové organizace.
3. Různé
Tajemník komise informoval přítomné, že se do stanoveného termínu 10. 5. 2019 přihlásily
k prezentaci své činnosti v rámci Dne Žďáru sportovní oddíly: Hippos Žďár nad Sázavou, z.s., TJ
Žďár nad Sázavou z.s. – volejbal a Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. Logo sportovního
oddílu, který se k účasti přihlásí dodatečně, nebude uvedeno na plakátu Dne Žďáru.
Příští jednání komise proběhne v pondělí 10. 6. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 13. 5. 2019
Předseda sportovní komise:
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