
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44 
 DNE: 13. 6. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   678/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou.      

ANOTACE:  
Na základě změny účtování sportovišť ve Žďáře nad Sázavou v dotačním programu 
SPORTOVIŠTĚ 2016 je navržena změna dosud platných Podmínek provozu sportovišť ve městě 
mimo školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací s účinností od 1. 8. 
2016.  

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
s účinností od 1. 8. 2016. 
Rada města po projednání pověřuje Komisi pro sport a volný čas průběžnou aktualizací 
Seznamu sportovních oddílů, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. 
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Název materiálu:  Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou.      
Počet stran:    1 
Počet příloh: 1    
 
Popis 
V úterý 3. 5. 2016 proběhlo jednání u místostarosty města Ing. J. K. s předsedou komise pro sport 
a volný čas p. S., provozovateli sportovišť - sportovní haly na Bouchalkách M. S. a p. J. S. za TJ 
Sokol ve Žďáře nad Sázavou nad novým návrhem Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací, který vychází se současného 
systému dotování žďárských sportovních oddílů při užívání žďárských sportovišť. Na tomto jednání 
byly společně upraveny stále platné Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo školských 
zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací. Tento návrh byl projednán s JUDr. S. 
Prokopovou, která jej upravila a dále byl návrh předložen k projednání Komisi pro sport a volný 
čas, která zasedala dne 23. 5. 2016. Komise pro sport a volný čas v návrhu podmínek užívání 
sportovišť vyspecifikovala zvlášť sportovní oddíly mládeže a sportovní oddíly dospělých 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů (viz. Čl. I podmínek). 
Vzhledem ke změně dotování provozu sportovišť od 1. 1. 2016 prostřednictvím dotačního 
programu SPORTOVIŠTĚ 2016 již nejsou propláceny provozní náklady sportovišť, jak stanovují 
stávající podmínky provozu sportovišť, ale jsou hrazeny nájmy nebo jejich části za užívání 
sportovišť žďárskými sportovními oddíly. 
Podmínky užívání sportovišť a seznam sportovních oddílů budou, po schválení radou města, 
zveřejněny na webu města v sekci „MěÚ informuje“ pod sekcí „Odbor školství, kultury a sportu“. 
 
Geneze případu 
V RM 19. 9. 2011 byly schváleny dosud platné Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací.  
Dne 3. 5. 2016 – jednání na MÚ ve Žďáře nad Sázavou se zástupci sportovišť, předsedou Komise 
pro sport a volný čas a místostarostou města Ing. J. K.  
Dne 23. 5. 2016 návrh projednán a doporučen Komisí pro sport a volný čas ke schválení v radě 
města.   
 
Návrh řešení 
Schválit Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou s účinností od 1. 8. 2016 a pověřit 
Komisi pro sport a volný čas průběžnou aktualizací Seznamu sportovních oddílů, které splňují 
Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. 
  
Doporučení předkladatele 
Schválit Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou s účinností od 1. 8. 2016 a pověřit 
Komisi pro sport a volný čas průběžnou aktualizací Seznamu sportovních oddílů, které splňují 
Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
s účinností od 1. 8. 2016. 
Rada města po projednání pověřuje Komisi pro sport a volný čas průběžnou aktualizací Seznamu 
sportovních oddílů, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání neschvaluje Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
s účinností od 1. 8. 2016. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s J. K. a  S. P. 



 

 

Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 

I. Podmínky užívání sportovišť 
Tyto Podmínky se vztahují na sportovní oddíly tělovýchovných jednot a sportovních klubů se 
sídlem ve Žďáře nad Sázavou zabezpečujících pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost: 
1. kategorie dětí, mládeže a juniorů do 19 let věku včetně, za podmínky, že nejméně jedno 

družstvo daného oddílu nebo klubu je zapojeno do pravidelné soutěže, turnaje nebo závodu.  
2. kategorie dospělých za podmínky, že toto družstvo je zapojeno do pravidelné soutěže, 

turnaje nebo závodu a současně splňuje podmínku Čl. I. odst. 1. 
Pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činností se rozumí nejméně 2 sportovní (tréninkové) 
jednotky (120 minut) za týden tohoto jednoho oddílu. 

II. Financování nájmu sportovišť 
Město Žďár nad Sázavou bude prostřednictvím dotačního programu poskytovat dotaci na 
úhradu nájmů za užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou sportovními oddíly tělovýchovných 
jednot a sportovními kluby se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, a to ve výši: 
1. kategorie dětí, mládeže a juniorů do 19 let věku včetně 

a) tréninkové hodiny 100 % 
b) přátelská utkání 100 % 
c) mistrovská utkání, závody 100 % 
d) nesoutěžní turnaje 50 % hodinové sazby 

2. kategorie dospělých 
a) tréninkové hodiny  50 % hodinové sazby 
b) přátelská utkání  50 % hodinové sazby 
c) mistrovská utkání, závody  100 % 
d) nesoutěžní turnaje 50 % hodinové sazby 

Seznam sportovních oddílů, které splňují podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou je 
zveřejněn na webových stránkách města www.zdarns.cz. 
Účinností těchto Podmínek pozbývají platnosti Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací schválené Radou města Žďár 
nad Sázavou dne 19. 9. 2011. 
Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Radou města Žďár nad Sázavou a účinnosti 
dnem 1. 8. 2016. 
Tyto Podmínky byly schváleny Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 13. 6. 2016.  

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 6. 2016 

 ........................................ ........................................ 
 Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Josef Klement 
starosta města Žďár nad Sázavou místostarosta města Žďár nad Sázavou 



 

 

Sportovní oddíly, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 

Basketbalový klub Žďár nad Sázavou 
Bruslařský klub Žďár nad Sázavou 
Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou 
ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek SPMS 
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 
Fight club Žďár,o.s. 
Hippos Žďár nad Sázavou, o.s. 
Orel jednota Žďár nad Sázavou – florbal 
Orel jednota Žďár nad Sázavou – futsal 
Orel jednota Žďár nad Sázavou – judo 
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina z. s. 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek 
SKLH, s.r.o. 
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. 
Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s. 
Školní sportovní klub při Active – středisko volného času, příspěvková organizace – moderní 
gymnastika 
Školní sportovní klub při Active – středisko volného času, příspěvková organizace – kickbox 
Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou 
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – házená 
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – judo 
TJ Žďár nad Sázavou – atletika 
TJ Žďár nad Sázavou – cyklistika 
TJ Žďár nad Sázavou – jachting 
TJ Žďár nad Sázavou – lyžování 
TJ Žďár nad Sázavou – moderní gymnastika 
TJ Žďár nad Sázavou – plavání 
TJ Žďár nad Sázavou – rychlobruslení 
TJ Žďár nad Sázavou – short track 
TJ Žďár nad Sázavou – stolní tenis 
TJ Žďár nad Sázavou – šachy 
TJ Žďár nad Sázavou – tenis 
TJ Žďár nad Sázavou – volejbal 
UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s. – nohejbal 
UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s. – orientační běh 
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Podminky provozu sportovist' ve meste mimo skoiskych zarizeni 

a voinocasovych aktivit prispevkovych organizaci 

1. Podminky pro uzivani 

Pro zd'arske telovychovne jednoty a sportovnl kluby, ktere majf pridelene svazove ci registracnl 
cfslo a zabezpecujl pravidelnou sportovnl a telovychovnou cinnost detf, mladeze a junioru do 
19 let veku vcetne a nejmene jedno druzstvo je zapojeno do pravidelne registrovane souteze. 
Pravidelnou sportovnf a telovychovnou Cinnostf se rozumf nejmene 2 sportovnf (treninkove) 
hodiny (120 minut) za tyden pro toto jed no druzstvo. 

I. Sportovnl oddily a kluby zd'arskych telovychovnych jednot a sportovnich klubu 

a) kategorie detf, mladeze a junioru 

• Treninkove hodiny 

• Pratelska utkanf 

• Mistrovska utkanf 

• Turnaje 

b) kategorie dospelych 

• Treninkove hodiny 

• Pratelska utkanf 

• Mistrovska utkanf 

• Turnaje 

II. Ostatni sportovci a verejnost 

zdarma 

zdarma 

zdarma 

50% hodinove sazby 

50% hodinove sazby 

50% hodinove sazby 

zdarma 

50% hodinove sazby 

1 00 % hodinove sazby 

2. Financovani provozu sportovist' 

Na financovani provozu sportovnfch zarizeni bude Mestem Zd'ar nad Sazavou poskytovana 
provozni dotace, ktera bude doplnovat prijmy plynouci z jednotlivych sportovist'. 
Provoznimi naklady se rozumi platby za spotrebovanou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, 
PHM, revize, drobny material k opravam a nezbytne sluzby k zajistenf zakladnfho provozu. 

2.1. Prijmy plynouci provozovatelum sportovist' urcene vyhradne na dokryti nakladu provozu 
sportovist' zahrnujf: 

e Pronajem nebytovych prostor 

• Pronajem sportovnich ploch a sportovist' 

• Pronajem reklamnich ploch sjednany provozovatelem 

1 



2.2. Uhrada nakladu provozovatele sportovist' 

Celkove provoznf naklady budou hrazeny prfjmy z provozu sportovnfch zarfzeni uvedenych 
v bode 2.1. a z dotace na provoz poskytnute Mestem Zd'ar nad Sazavou. 

2.3. Nedflnou soucastf techto podminek je Cenik slu:Zeb pro sportoviste schvaleny Radou mesta 
Zd'ar nad Sazavou. 

Tyto Podminky byly schvaleny Radou mesta Zd'aru nad Sazavou na zasedani dne 19.9.2011 
s ucinnostf od 1.1.2012. 

Schvalenim techto Podminek pozbyvaji platnosti Podminky mesta schvalena RM dne 
21. 7.2003. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 19.9.2011 

~!.()J 
Be. Ladislav Barta 

2. mistostarosta mesta 
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Zápis z 20. jednání Komise pro sport a volný čas 
dne 23. 5. 2016 

Přítomni: V. F., L. Ch., R. N., J. M., 
P. N., D. S., P. S., M. S., P. S., 
Z. V. 

Dále přítomni: J. K. – místostarosta, V. K. 
Omluveni: J. M., D. O., J. S., B. T., 

D. V. 

1. Program jednání komise 
Přítomní členové komise se dohodli na projednání bodu „dotační program SPORT 2017“ a „dotační 
program ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“ na příštím jednání komise. 

Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 23. 5. 2016. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

2. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou 
Komise diskutovala o definici nových Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou. V této 
souvislosti byla projednána žádost TJ Žďár nad Sázavou, oddílu ASPV o zařazení do seznamu 
sportovních oddílů, které by zdarma nebo se spoluúčastí využívaly sportoviště. Tento oddíl 
zabezpečuje pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a dospělých, ale není zapojen do 
pravidelné soutěže, turnaje nebo závodu. Z tohoto důvodu navrhuje komise, aby na úhradu nájmu 
sportovišť žádal tento oddílu v dotačním programu VOLNÝ ČAS, který je určený na podporu 
volnočasové činnosti. 

Usnesení 
Komise po projednání doporučuje radě města schválit Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad 
Sázavou s platností od 1. 8. 2016 v předloženém znění. 
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

Komise po projednání bere na vědomí žádost TJ Žďár nad Sázavou, oddílu ASPV a pověřuje 
předsedu komise reakcí na písemnou žádost dle výše uvedené diskuse.  
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 

3. Den Žďáru 
Předseda a tajemník komise seznámili přítomné se zapojením jednotlivých sportovních oddílů do 
sportovní části akce Den Žďáru, která proběhne na oválu za sokolovnou v sobotu 11. 6. 2016 od 10 
do 14 h. Předseda komise poděkoval zástupcům TJ Sokol Žďár nad Sázavou za poskytnuté prostory 
pro zorganizování této části programu. 

4. Různé 
Předseda komise informoval, že s platností od 1. 8. 2016 je v platnosti nový ceník sportovišť 
provozovaných příspěvkovou organizací SPORTIS. 

Usnesení 
Komise po projednání doporučuje radě města pověřit příspěvkové organizace města spravující 
sportoviště a tělocvičny ZŠ, aby zveřejňovaly aktualizovaný rozvrh hodin využití jednotlivých 
sportovišť na svých internetových stránkách. 
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO 
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Předseda komise informoval, že byly ukončeny pracovní skupiny strategie rozvoje města. Byl 
sestaven zásobník projektů pro oblast sportu. V tomto zásobníku je upřednostněno vybudování 
zázemí pro fotbal, tenis a rekonstrukce hřiště při ZŠ Švermova. Po zveřejnění tohoto zásobník 
projektů jej zašle tajemník komise všem členům komise. 
 
Příští jednání se bude konat v pondělí 20. 6. 2016 v 16:30 h v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol 
Žďár nad Sázavou. 
 
Zapsal: V. K. 
Dne: 23. 5. 2016 
Předseda sportovní komise: 


