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NÁZEV: 
 

Pověření PO Sportis 

 

ANOTACE: 
 
V současné době probíhá stavba s názvem „Revitalizace sportovní zóny – 1. Etapa“ a to na 
pozemcích p.č. 2172, p.č. 2189, p.č. 2191/3, p.č. 2192 a p.č. 2193/1 v k.ú. Město Žďár a obci 
Žďár nad Sázavou. 
Po dokončení stavby je nutné určit, kdo bude správcem nově vybudovaného areálu, nazývaného 
Street park. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města určuje správcem nově vybudovaného sportovního areálu Street park SPORTIS, 
příspěvkovou organizaci. 
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Popis 
 
Určení správce sportovního areálu Street parka 
 
Geneze případu 
 
V současné době probíhá stavba s názvem „Revitalizace sportovní zóny – 1. etapa“ a to na 
pozemcích p.č. 2172, p.č. 2189, p.č. 2191/3, p.č. 2192 a p.č. 2193/1 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou. 
Po dokončení stavby je nutné určit, kdo bude správcem nově vybudovaného areálu, nazývaného 
Street park. Bylo navrženo, s ohledem na správu okolních sportovišť, aby tímto správcem byla PO 
Sportis, příspěvková organizace. Pokud rada města schválí návrh usnesení, po dokončení stavby 
bude radě města předložen ke schválení dodatek  nájemní smlouvy, kde shora uvedené pozemky, 
na nichž bude stavba realizována, budou předány příspěvkové organizaci do nájmu.  
 
 
 
Návrh řešení 

Pověřit příspěvkovou organizaci Sportis správcem  sportovního areálu Street park. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Pověřit správcem sportovního areálu Street park jinou osobu. 
 
 

 
Doporučení předkladatele 
Přijmout navržené usnesení 
 
 
 
Stanoviska  
Nebyla vyžadována 
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