Zápis ze 17. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 11. 11. 2019
Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák,
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda,
Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Ing. Josef Klement – místostarosta,
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Ing. Radek Zlesák – zastupitel města,
Václav Košťál
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 9 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 11. 11. 2019.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Metodika hodnocení DP VOLNÝ ČAS 2020
Přítomní členové komise se dohodli na bodovém rozpětí jednotlivých specifických hodnotících
kritérií v metodice dotačního programu VOLNÝ ČAS 2020.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas se dohodla na znění metodiky hodnocení dotačního programu
VOLNÝ ČAS 2020 a žádá odbor školství, kultury, sportu a marketingu o její zveřejnění na
webových stránkách města.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Různé
Předseda komise a starosta města seznámili komisi se změnami ve znění výzev dotačních
programů v gesci komise, které předložila rada města zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města vyhlásilo dotační programy v radou předložené znění, kdy v žádosti budou
uvedeny celkové náklady.
Komise a vedení města se dohodli na tom, že rada města stanoví případné změny dotačních
programů v gesci komise, na základě kterých komise navrhne znění výzev a žádostí a metodiky
hodnocení těchto dotačních programů pro rok 2021.
Předsedovi komise představil komisi žádost sportovního oddílu frisbee Chupacabras Ultimate 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 žádá odbor školství, kultury, sportu a marketingu
o doplnění sportovního oddílu Chupacabras Ultimate 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: 1
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
S ohledem na termíny zasedání rady města (24/2/2020 a 23/3/2020) a zastupitelstva města
(19/3/2020 a 30/4/2020) předseda komise informoval členy o termínech zasedání komise ve
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středu 5/2/2020, v pondělí 17/2/2020, ve středu 4/3/2020 a v pondělí 16/3/2020 za účelem
hodnocení žádostí z dotačních programů v gesci komise.
Příští jednání komise proběhne ve středu 5/2/2020 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 11. 11. 2019
Předseda sportovní komise:
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