Zápis z 9. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 10. 6. 2019
Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák,
Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Václav Košťál
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka
Omluveni: Mgr. Luboš Straka, Ing. Petr Stoček, Bohuslav Unzeitig
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 10. 6. 2019.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Podmínky užívání sportovišť
Předseda komise se omluvil, že nepřipravil souhrnný materiál k projednání návrhu změn dotačních
programů v gesci komise.
P. Novák jednal se zástupci sportovišť a sportovních klubů a doporučil připravit souhrnný materiál,
který bude specifikovat výhody a nevýhody současného systému dotačních programů.
Jana Svobodová v této souvislosti zmínila, že v případě, pokud by si oddíly nakupovaly tréninkové
hodiny, nebylo by nadále možné, z hlediska finanční kontroly, aby sportovní oddíly např.
Tělocvičné jednoty Sokol, TJ Žďár nad Sázavou z.s., Orel jednoty Žďár nad Sázavou si od těchto
subjektů nakupovaly tréninkové hodiny, aniž by nebyly samostatným subjekty s IČ.
Komise diskutovala návrh řešení změn zaslaných Ing. Stočkem. Jana Svobodová upozornila, že
navrhované změny přechodu na přímé financování sportovních oddílů k nákupu tréninkových
hodin ve žďárských sportovištích by znamenaly vyšší hodinové sazby za pronájem sportovišť. Dále
navrhla, aby výše nepřímé dotace jednotlivým sportovním oddílům z dotačního programu
SPORTOVIŠTĚ za pronájem sportovišť za předchozí rok byly zveřejněny na webových stránkách
města. P. Svobodová dále zmínila, že v případě, kdy by město muselo snížit dotace sportovním
oddílům, vyjádřila názor nevyhlašovat dotační program na sportovní činnost dospělých.
P. Novák uvedl, že v současné době má město díky nastavenému dotačnímu programu
SPORTOVIŠTĚ možnost korekce hodinové sazby.
Ing. Forst vysvětlil, že sportovní oddíly nejsou motivovány k efektivnímu užívání sportovišť
v rámci současného dotačního programu SPORTOVIŠTĚ.
Mgr. Řezníčková navrhla, aby do dotačního programu SPORTOVIŠTĚ byly začleněny také
specifikovaná sportoviště, která nejsou na území města a která ke své činnosti potřebují žďárské
sportovní oddíly.
P. Novák navrhl, v rámci dotačního programu SPORTOVIŠTĚ, motivovat sportovní kluby
k efektivnímu užívání sportovišť zavedením spoluúčasti např. 20 % z hodinové sazby za sportoviště.
Mgr. Šimurda vyjádřil obavu, aby sportovní oddíly na základě takové změny neužívaly méně
sportoviště pro sportování některých svých kategorií mládeže.
Komise diskutovala nezbytný týdenní počet tréninkových jednotek jednotlivých kategorií
sportovních oddílů.
P. místostarostka navrhuje v rámci dotačního programu SPORTOVIŠTĚ vytvořit novou kategorii b),
mimo stávající žadatele (sportoviště, která nejsou majetkem města), pro sportovní oddíly na
úhradu nájmu potřebných sportovišť, která nejsou na území města.
P. Svobodová přislíbila do příštího jednání komise vypracovat návrh tabulky rozpočtu, který by byl
součástí žádosti o dotaci z dotačního programu SPORT 2020 a ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH
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2020 a zároveň bude součástí formuláře vyúčtování dotací z těchto dotačních programů. Tabulka
s rozpočtovými náklady bude upravena na příštím jednání komise na základě návrhu znění výzev
dotačních programů schválených komisí.
Předseda komise požádal členy komise, aby mu nejpozději do 16. 6. 2019 zaslali své poznámky
k pozitivům a negativům možné změny na přímé dotování sportovních oddílů za nájem sportovišť.
Dále p. Hedvičák požádal členy komise, aby nejpozději do 19. 6. 2019 zaslali ostatním členům
komise své návrhy na změny ve výzvě dotačního programu SPORT 2020 a ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2020.
Příští jednání komise proběhne v pondělí 24. 6. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva
města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 10. 6. 2019
Předseda sportovní komise:
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