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Zápis z 18. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 5. 2. 2020 

Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Jaroslav Hedvičák, Pavel Novák, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, 
Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig 

Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, Mgr. Petr Sedlák, Václav Košťál 
Host: Mgr. Miloslav Straka – místopředseda TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
Omluveni: Ing. Radek Nedělka, Mgr. Luboš Straka 

1. Program jednání komise 

Předseda komise navrhl, aby u projednání 2. bodu programu komise byl přítomen místopředseda 
TJ Žďár nad Sázavou z.s. V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého zasedání dne 5. 2. 2020. 

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

Komise schvaluje přítomnost místopředsedy TJ Žďár nad Sázavou z.s. u projednávání 2. bodu 
programu komise. 

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

2. Vykazování odcvičených hodin v rámci DP SPORTOVIŠTĚ 2020 
Místopředseda TJ Žďár nad Sázavou z.s. se za výkonný výbor dotazuje na správný postup při 
vykazování odcvičených hodin v rámci dotačního programu SPORTOVIŠTĚ, kdy radou města 
schválenými Podmínkami užívání sportovišť není stanoveno, jak vykazovat tréninky, na kterých 
jsou přítomni jak členové kategorie mládeže, tak dospělých jednotlivých sportovních oddílů. 
Komise se shodla, že stávající podmínky užívání sportovišť jasně stanoví sazby za odcvičené hodiny 
kategorie mládeže a dospělých podle kterých bude prováděno jejich vykazování. 
Po projednání tohoto bodu místopředseda TJ Žďár nad Sázavou z.s. opustil jednání komise. 

3. Vyhodnocení žádostí z DP SPORTOVIŠTĚ 2020 

Tajemník komise shrnul informace o předložených žádostech v DP SPORTOVIŠTĚ 2020. V celkové 
částce je žádáno o 1 999 148 Kč v 5 předložených žádostech. Členové komise společně se zápisem 
z jednání obdrží odkaz ke stažení žádostí v elektronické podobě k jejich prostudování. Jednotlivé 
žádosti budou projednány na příštím jednání komise a komise navrhne radě města doporučit 
zastupitelstvu města ke schválení jednotlivé výše dotací. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu 
města schválit navržené částky žadatelům v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2020. 

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

4. Kontrola a rozdělení k hodnocení žádostí v DP SPORT 2020 

Tajemník komise shrnul informace o předložených žádostech v DP SPORT 2020. V celkové částce je 
žádáno na sportovní akce 669 384 Kč v 17 předložených žádostech a na činnost sportovních oddílů 
mládeže 6 061 655 Kč ve 28 předložených žádostech. Odbor ŠKSM zpracoval tabulku – přehled 
všech žadatelů na sportovní akce přehled všech žadatelů na sportovní činnost mládeže. V tabulce 
hodnocení žádostí na sportovní akce provede odbor ŠKSM hodnocení v základních kritériích u 
písmena b), c), d) a ve specifických kritériích u bodu c). V tabulce hodnocení žádostí na sportovní 
činnost oddílů mládeže bude odbor ŠKS hodnotit v základních kritériích – písmeno b), c), d) a ve 
specifických kritériích doplní hodnocení u bodů b). Ostatní body hodnocení doplní tajemník komise 
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na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů. 
Žadatel UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, oddíl nohejbalu předložil žádost na 
sportovní akci i na sportovní činnost na formuláři žádosti dotačního programu SPORT 2019 a 
nepředložil povinnou přílohu č. 5 Podrobný položkový rozpočet na předepsaném formuláři. 
Žadatel Mgr. Jan Váňa nepředložil žádost způsobem stanoveným ve výzvě dotačního programu, u 
žádosti chybí přiloženy povinné přílohy č. 4, 5, 6, 7 a 8. 

Usnesení 
Komise pro sport a volný čas souhlasí s návrhem odboru ŠKSM na vyřazení z hodnocení níže 
uvedených žádostí v dotačním programu SPORT 2020 pro nesplnění administrativních podmínek 
pro podání žádosti: 
- Mgr. Jana Váni na sportovní akci 
- UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou oddílu nohejbalu na sportovní akce 
- UNITOP Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou oddílu nohejbalu na sportovní činnost. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Dále byly členům komise přiděleny jednotlivé žádosti k hodnocení. Bylo dbáno na to, aby členové 
komise, kteří jsou zároveň členy některého z žádajících sportovních oddílů nebo k nim mají 
nějakou vazbu, nedostali k hodnocení žádost takové sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit 
celkem 9 hodnotitelů – členů Komise pro sport a volný čas. 

Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise zpracovaná hodnocení přidělených žádostí 
nejpozději v pondělí 17. 2. 2020 do 8:00 h. Bodová hodnocení žádostí od hodnotitelů doplní 
tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím zasedání členům komise k projednání a 
následnému doporučení radě města ke schválení výší finančních podpor jednotlivým žadatelům. 

5. Různé 

Předseda komise informoval, že Bruslařský oddíl juniorů Žďár na Sázavou z.s. zaslal dne 8. 11. 2019 
zastupitelům města a členům Komise pro sport a volný čas dopis, ve kterém vyjádřil obavu 
z dalšího fungování oddílu při nastaveném dotačním programu SPORT 2020 ve smyslu pouze 
uznatelných nákladů uváděných v žádosti o dotaci. Na dopis tohoto oddílu bylo starostou města 
dne 25. 11. 2019 odpovězeno ve smyslu možnosti žadatele do vlastních nákladů uvést i ostatní 
náklady mimo uznatelné náklady žádané o úhradu z dotace města. Odpověď na dopis byla zaslána 
v kopii jak zastupitelům města, tak členům komise. 

Předseda komise představil přítomným žádost Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou 
o zařazení nového oddílu moderní gymnastiky 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 moderní gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou 
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: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Příští zasedání komise se koná v pondělí 17. 2. 2020 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města. 

Zapsal: Václav Košťál 
Dne: 5. 2. 2020 
Předseda sportovní komise: 


