
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 

 DNE: 22.2.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 536/2016/MST 

 

NÁZEV: 
 

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 

 

ANOTACE: 
V souvislosti s připravovanou výstavbou tělocvičny pro Gymnázium a VOŠ SPŠ Žďár nad 
Sázavou je diskutována spolupráce s městem s cílem zajistit sportoviště pro sporty vyžadující 
větší rozměry hřiště (florbal, volejbal a nohejbal). Tento dopis obsahuje městem akceptovatelné 
limity pro tuto spolupráci. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení dopis hejtmanovi 
Kraje Vysočina s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného sportoviště 
pro Gymnázium a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Ing Jan Havlík, MPA 

Předkládá: 

Ing. Josef Klement – místostarosta města 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:1 
 
 
Popis 
Kraj Vysočina dlouhodobě uvažuje o zajištění prostorových podmínek pro výuku tělesné výchovy 
více než 1 800 studentů středních škol ve městě. Město připravuje revitalizaci sportovišť a ví, že 
kapacita haly na Bouchalkách je pro sporty vyžadující větší rozměr hřiště nedostatečná. To jsou 
předpoklady pro možnou spolupráci a společný postup v zajištění potřeb středních škol a 
sportovních oddílů ve městě. Tento dopis obsahuje finanční rámec města na společné řešení. 
 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 

Schválit a oficiálně sdělit Kraji Vysočina podmínky a možnosti města na možném společném 
řešení.  

 
Varianty návrhu usnesení 

 Neschválit 
 Navrhnout jiné řešení 
 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit finanční rámec spolupráce a informovat Kraj Vysočina 
 
 
 
Stanoviska  
 



 

 

 
 
 
Vážený pane hejtmane, 
  

obracím se na vás v návaznosti na jednání a mediální výstupy týkající se 
výstavby tělocvičny pro Gymnázium a VOŠ SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Město Žďár 
nad Sázavou dlouhodobě připravuje a řeší revitalizaci sportovišť ve městě a jednou 
z identifikovaných potřeb je zajištění a posílení prostorových kapacit pro florbal, 
volejbal a nohejbal. Žďárské oddíly v těchto sportech se dlouhodobě účastní soutěží 
na republikové úrovni a pravidelně pořádají významné mistrovské turnaje 
nadregionálního významu. Stávající kapacita sportovní haly na Bouchalkách je pro 
sporty vyžadující hřiště větší, než jsou parametry standardní tělocvičny nedostatečná. 

 
Uvítali jsme proto možnost spojit síly a zájmy Kraje Vysočina a města Žďár 

nad Sázavou pro hledání a realizaci společného řešení, které by zajistilo nejenom 
prostory pro výuku tělesné výchovy středních škol, pro bezmála 1800 studentů, ale 
bylo i využitelné pro sportovní oddíly a občany města. Město Žďár nad Sázavou je 
připraveno se podílet na projektové přípravě a financování výstavby takového 
sportoviště 37% podílem až do výše 15 mil. Kč. 
 

Věříme, že spojením a společným postupem města Žďár nad Sázavou a Kraje 
Vysočina můžeme zajistit nové, široce využitelné a kvalitní sportoviště. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 18.2.2016  Mgr. Zdeněk Navrátil 
       starosta města 

 


