Zápis z 20. jednání Komise pro sport a volný čas
dne 4. 3. 2020
Přítomni: Ing. Vlastimil Forst, Jaroslav Hedvičák, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák, Ing. Petr Stoček,
Jana Svobodová, Mgr. Petr Šimurda, Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Mgr. Ludmila Řezníčková –
místostarostka, Mgr. Petr Sedlák, Václav Košťál
Omluveni: Mgr. Luboš Straka
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 4. 3. 2020.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020
Předseda komise shrnul informace o předložených žádostech v DP ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2020. Bylo předloženo 13 žádostí, z nichž 1 žadatel nesplňuje podmínku způsobilého
žadatele a 5 žádostí nesplňuje základní hodnotící kritérium d) – žádost je předložena včetně všech
povinných příloh na formulářích stanovených výzvou. V 6 žádostech na činnost sportovních oddílů
dospělých, které splňují administrativní podmínky pro podání žádosti, je žádáno v celkem
o 1 064 990 Kč. Odbor ŠKSM zpracoval tabulku - přehled všech žadatelů. V tabulce hodnocení
žádostí provede odbor ŠKSM hodnocení ve specifickém kritériu b). Ostatní body hodnocení doplní
tajemník komise na základě zaslaných hodnotících formulářů od hodnotitelů.
Po dohodě s předsedou komise se odbor ŠKSM obrátil na odbor majetkoprávní MěÚ, aby ověřil,
zda SKLH s.r.o. je právnickou osobou založenou k nepodnikatelským účelům, jak stanovuje výzva
dotačního programu.
Dle sdělení majetkoprávního odboru, z výpisu obchodní firmy SKLH, s.r.o. je patrné, že předmětem
podnikání této společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona. Z tohoto předmětu podnikání není patrné, že by šlo o neziskovou činnost.
Pokud nebude prokázán opak, nejsou u obchodní firmy SKLH, s.r.o. splněny podmínky právnické
osoby, založené k nepodnikatelským účelům.
Žádosti TJ Žďár nad Sázavou z.s. oddíl volejbal, oddíl šachy, oddíl stolní tenis a oddíl jachting jsou
předloženy bez povinné přílohy č. 9 Čestné prohlášení žadatele.
Žádost Sportovního klubu TRI CYKLOCHLUBNA z.s. je předložena bez povinné přílohy č. 7 Výpis
z veřejného rejstříku.
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, nedostali k hodnocení
žádost vlastního sportovního oddílu. Žádosti bude hodnotit celkem 9 hodnotitelů, členů komise.
Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise vaclav.kostal@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení
přidělených projektů nejpozději v pondělí 16. 3. 2020 do 8:00 h. Zpracované výsledky hodnotitelů
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a
následnému doporučení radě města ke schválení výší dotací jednotlivým žadatelům.
Usnesení
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit
neposkytnutí dotace pro SKLH s.r.o. jako nezpůsobilému žadateli v dotačním programu
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 1
SCHVÁLENO
1

Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit
neposkytnutí dotace TJ Žďár nad Sázavou z.s., oddílu volejbalu a TJ Žďár nad Sázavou z.s., oddílu
jachtingu v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 pro nesplnění
administrativních podmínek pro podání žádosti.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města schválit neposkytnutí dotace níže
uvedeným žadatelům v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 pro
nesplnění administrativních podmínek pro podání žádosti:
- TJ Žďár nad Sázavou z.s., oddíl šachy
- TJ Žďár nad Sázavou z.s., oddíl stolní tenis
- Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Kontrola a rozdělení žádostí k hodnocení v DP VOLNÝ ČAS 2020
Tajemník komise informoval přítomné o předložených žádostech v DP VOLNÝ ČAS 2020. Bylo
předloženo 13 žádostí, z nichž žádost Folklorního spolku Studánka je předložena bez povinné
přílohy - podrobný položkový rozpočet celkových nákladů a příjmů na předepsaném formuláři. Ve
12 žádostech, které splňují administrativní podmínky pro podání žádosti, je žádáno o 376 105 Kč.
Odbor ŠKSM zpracoval tabulku - přehled všech žadatelů. V tabulce hodnocení žádostí doplní
tajemník komise body hodnocení jednotlivých žádostí na základě zaslaných hodnotících formulářů
od hodnotitelů.
Hodnotitelé odešlou na e-mail tajemníka komise vaclav.kostal@zdarns.cz zpracovaná vyhodnocení
přidělených projektů nejpozději v pondělí 16. 3. 2020 do 8:00 h. Zpracované výsledky hodnotitelů
doplní tajemník komise do tabulek a předloží je na příštím jednání členům komise k projednání a
následnému doporučení radě města ke schválení výší dotací jednotlivým žadatelům.
Komise pro sport a volný čas doporučuje radě města schválit neposkytnutí dotace Folklornímu
spolku Studánka v dotačním programu VOLNÝ ČAS 2020 pro nesplnění administrativních
podmínek pro podání žádosti.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 16. 3. 2020 v 16 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne: 4. 3. 2020
Předseda sportovní komise:
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