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Zápis z 11. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 5. 8. 2019 

Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák, 
Jana Svobodová, Bohuslav Unzeitig 

Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Václav Košťál 

Omluveni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města, garant, Mgr. Luboš Straka, Ing. Petr Stoček, 

Mgr. Petr Šimurda 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 8. 2019. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2020 
P. Novák se informoval v okolních městech o systému dotací na sportovní činnost mládeže. 
Navrhuje, aby se komise a rada města nejprve shodla na tom, zda město bude podporovat pouze 
sportovní činnost mládeže, jak je tomu například v Kutné Hoře, nebo také dospělé organizované 
sportovce.  Zároveň sdělili poznatek, že žádosti a výzvy by měly být co nejjednodušší pro žadatele. 
Ing. Forst navrhl vyřadit z Podmínek užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou kategorii dospělých a 
umožnit oddílům dospělých v rámci DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH jako uznatelný náklad 
dopravu na sportoviště a nájem sportovišť. 

3. Dotační program SPORT 2020 

Přítomní členové komise se shodli na možnosti uvádět v žádosti DP SPORT 2020 pouze uznatelné 
náklady a společně tyto náklady specifikovali ve formuláři povinné přílohy „Podrobný položkový 
rozpočet celkových uznatelných nákladů“. Členové komise se dohodli, že do příštího jednání si 
připraví členové komise své návrhy na stanovení specifických hodnotících kritérií. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas schvaluje formulář povinné přílohy č. 5 žádosti o dotaci v DP SPORT 
2020 „Podrobný položkový rozpočet celkových uznatelných nákladů“ s vyjmenovanými náklady. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Příští jednání komise proběhne v pondělí 26. 9. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti zastupitelstva 
města. 
 
Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 5. 8. 2019 
Předseda sportovní komise: 
 


