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Zápis ze 4. zasedání Komise pro sport a volný čas 
dne 6. 3. 2023 

 

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

Dále přítomni: Jaroslav Hedvičák, místostarosta, garant; Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková 

 

1. Program jednání komise 

V době hlasování bylo přítomno 7 členů komise. 

 

Na jednání komise se dostavil host pan Radek Pohanka 

 

Usnesení 
Komise schvaluje program 06.03.2023 v upraveném znění. 

 

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

2. Představení záměru atletického oddílu 

Na zasedání komise se dostavil pan Radek Pohanka, zástupce atletického oddílu TJ Žďár nad Sázavou, který 
seznámil pana místostarostu Jaroslava Hedvičáka a členy komise se svým požadavkem vybudovat 
v letošním roce venkovní úložiště na nářadí na hřišti u 2. základní školy Žďár nad Sázavou. Současně pronesl 
prosbu, zda by bylo možné dosypat doskočiště pískem a vyřešit zakrytí pískovišť. Dále přednesl představu  
o tom, zda by se výhledově nedalo uvažovat o zbudování venkovního doskočiště pro skok vysoký. 

Usnesení 

Na podnět pana Radka Pohanky, zástupce atletického oddílu TJ Žďár nad Sázavou, Komise pro sport a 
volný čas navrhuje zřízení nářaďovny na venkovním hřišti 2. základní školy Žďár nad Sázavou. 

 

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

3. Vyhodnocení žádostí DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023 
 

Hodnotitelé diskutovali o svém bodovém hodnocení jednotlivých žádostí, vyjasnili si případné rozdíly 
v bodovém hodnocení a v návrzích jednotlivých dotací se shodli na hodnocení v rozdílu max. 5 bodů. 
 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas po projednání schvaluje vyřazení žádosti z DP ORGANIZOVANKÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2023 - oddílu šachy TJ Žďár nad Sázavou z důvodu nesplnění základního hodnotícího kritéria 
a) (minimální požadovaná dotace stanovené výzvou DP ORGANIZOVANKÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023). 

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



2 
 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje navrženou výši dotací jednotlivým žadatelům 
z DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto 
částky ke schválení.  

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

4. Vyhodnocení žádostí DP VOLNÝ ČAS 2023 

Hodnotitelé diskutovali o svém bodovém hodnocení jednotlivých žádostí, vyjasnili si rozdíly v hodnocení a 
v návrzích jednotlivých dotací se shodli na hodnocení v rozdílu max. 5 bodů.  

 

Usnesení 

Komise pro sport a volný čas po projednání doporučuje navržené výše dotací jednotlivým žadatelům z DP 
VOLNÝ ČAS 2023 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení.  

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

 

5. Různé 

Komise pro sport a volný čas se dohodla na termínu dalšího jednání 17. 4. 2023. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková 
Dne: 6. 3. 2023 
Předseda sportovní komise: 


