Zápis z 27. zasedání Komise pro sport a volný čas
dne 14. 6. 2021
Přítomni: Jaroslav Hedvičák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Radek Nedělka, Pavel Novák, Ing. Petr
Stoček, Bohuslav Unzeitig
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta, garant; Mgr. Ludmila Řezníčková –
místostarostka, Martin Nečas – generální manažer SKLH Žďár nad Sázavou,
Bohumil Trávník - zastupitel, Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková
Nepřítomni: Mgr. Luboš Straka, Mgr. Petr Šimurda, Jana Svobodová
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 14. 6. 2021.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Usnesení
Komise schvaluje přítomnost hosta – generálního manažera SKLH Žďár nad Sázavou Martina
Nečase na jednání komise dne 14. 6. 2021.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Po proběhlém hlasování se dostavil člen komise Pavel Novák.
Předseda komise pan Jaroslav Hedvičák přivítal členy komise, představitele města a zejména hosty
zasedání komise pana Martina Nečase a zastupitele pana Bohumila Trávníka. Následně dal slovo
panu Martinu Nečasovi.
2. Host – Martin Nečas
Host zasedání Komise pro sport a volný čas, generální manažer SKLH Žďár nad Sázavou Martin
Nečas, v úvodu zmínil, že dnes tady nechce lobovat za hokej, ale za sport obecně. Uvedl, že
příspěvky do sportu z rozpočtu města postupně klesají. Popsal fungování SKLH Žďár nad Sázavou a
vyjádřil se k tomu, že hokej je specifický sport z hlediska nákladů na výstroj, na údržbu sportovní
plochy, na dopravu a i z hlediska nákladů na profesionální trenéry. Upozornil přítomné, že by se
měl brát zřetel i na vysokou členskou základnu SKLH Žďár nad Sázavou. Vyzdvihl úlohu trenéra –
učitele, který dětem vštěpuje vlastnosti jako je píle, pokora a pracovitost. Kvalitní trenéry je
potřeba dostatečně zaplatit. Je toho názoru, že některé sporty ve městě včetně hokeje by se měly
preferovat, není nakloněn rovnostářství. Dle pana Nečase jsou příspěvky z města pro hokejisty
nedostačující. Pan Nečas dále upozornil na skutečnost, že hokejisté nemají u stadionu rozcvičovnu.
Před několika lety byla vypracována projektová dokumentace přístavku s kabinami a rozcvičovnou.
Stavba se nerealizovala.
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Na zasedání komise bylo dále upozorněno na to, že by sportovní kluby měly plně využívat nejen
městské dotace, ale i dotace MŠMT a krajské dotace.
Mezi členy komise se dále rozvinula debata o tom, zda preferovat některé sporty ve městě či
podporovat rozmanitost. Došlo ke srovnání sportovních klubů s profesionální a amatérskou úrovní.
Současně bylo konstatováno, že financí je málo a s tím se musí pracovat. Město se musí
rozhodnout, zda chce preferovat některé sporty ve městě. Pokud by se město rozhodlo pro
preferování některých sportů, měl by se brát v úvahu počet dětí v oddíle a úroveň soutěže.
Pan starosta uvedl, že do sportu šlo letos víc peněz, i když rozpočet města klesá. Hokejistům byly
v loňském roce dodány peníze nesystémově formou půjčky a individuální dotace. Hokej je drahý
sport, nelze jej saturovat ze 100%. Město financuje sport jak formou přímých dotací, tak nepřímo
údržbou a provozováním sportovišť. Pan starosta navrhuje setkání všech sportovních klubů ve
městě formou workshopu, povídání či debaty s nastolením otázky „Jakým směrem se vydat?“ Rád
by slyšel názory všech subjektů. Náměty na změnu musí jít odspodu. Musí dojít ke konsensu.
3. Dotační programy 2022
Předseda komise oslovil členy komise, aby zvážili, jakým způsobem by měl být v příštím roce
nastaven dotační program VOLNÝ ČAS. Rada dala Komisi pro sport a volný čas na zvážení, zda
rozdělit tento dotační titul na jednorázové akce a celoroční činnost. Za účelem vyřešení této
otázky se komise sejde ve druhé polovině srpna. V září se komise sejde se žďárskými sportovními
kluby.
4. Různé

Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková
Dne: 14. 6. 2021
Předseda sportovní komise:
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