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Zápis z 1. zasedání Komise pro sport a volný čas 
Dne 9. 1. 2023 

 

Přítomni: Rostislav Veselý, Jana Svobodová, Miroslav Stehno, Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Lenka 
Formanová, Ing. Radek Nedělka, David Partl, DiS. 

Dále přítomni:  Ing. Martin Mrkos, starosta, Jaroslav Hedvičák, místostarosta, garant; Mgr. Petr Sedlák,  

Mgr. Ivana Miklíková 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 9. 1. 2023 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
 

2. Náplň činnosti a pravomoc komise 
 
Předseda komise pan Rostislav Veselý přivítal nové členy komise, pana starostu Ing. Martina Mrkose, pana 
místostarostu Jaroslava Hedvičáka a pana Mgr. Petra Sedláka, vedoucího odboru školství, kultury, sportu a 
marketingu. 
 
Mgr. Petr Sedlák seznámil členy komise s náplní práce komise. Uvedl, že hlavní náplní komise je příprava a 
hodnocení  žádostí o dotace. Seznámil přítomné s dotačními programy v gesci komise a s tím, jakým 
způsobem se budou podílet na hodnocení. Vysvětlil důvod zjištění vztahů členů komise ke sportovním 
aktivitám ve městě, kterým je vyloučení případného střetu zájmů v rámci hodnocení žádostí v dotačních 
programech.  
 

Pan místostarosta Jaroslav Hedvičák pozval přítomné členy na jednání u Kulatého stolu, které se uskuteční 
dne 1. února 2023 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě Žďár nad Sázavou. 
 
Dále byli členové komise seznámeni s následujícími termíny komise.  

2. zasedání v pondělí 6. 2. 2023 v 16:00 hodin -  rozdělení žádostí k hodnocení dotačních programů (dále jen 
DP) SPORTOVIŠTĚ 2023 a  DP SPORT 2023 

3. zasedání v úterý 14. 2. 2023 v 16:00 hodin - vyhodnocení žádostí DP  SPORTOVIŠTĚ 2023 a DP SPORT 
2023 

4. zasedání v pondělí 6. 3. 2023 v 16:00 hodin - vyhodnocení žádostí DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 
2023 a DP VOLNÝ ČAS 2023 

3. Představení členů komise a jejich vztah ke sportovním aktivitám 

Všichni členové vyjádřili svůj vztah k jednotlivým sportovním aktivitám a žďárským sportovním oddílům.  

4. Různé 

Členům komise byla před jednáním zaslána žádost sportovního oddílu TJ Vysočina, z.s. o zařazení do 
seznamu sportovních oddílů a sportovišť dle Podmínek užívání sportovišť pro příspěvkové organizace 
města.  

Členka komise paní Jana Svobodová uvedla, že podmínkou zařazení sportovního klubu do tohoto seznamu 
je účast v soutěžích mládeže.  
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Na jednání komise se dostavil člen oddílu TJ Vysočina, z.s. pan Roman Přecechtěl, který uvedl, že oddíl TJ 
Vysočina se bude účastnit soutěží přibližně od září letošního roku.  

Na komisi bylo zkonstatováno, že žádost o zápis do předmětného seznamu bude podána během září 
letošního roku.  Poté bude moct komise hlasovat o zařazení oddílu TJ Vysočina do seznamu sportovních 
oddílů a sportovišť dle Podmínek užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města.   

 

 

 
Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková 
Dne: 9. 1. 2023 
Předseda sportovní komise: 


