
DNE: 11.6. 2018 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 91 

JEDNACÍ ČÍSLO: 1590/2018/SPORTIS 

NÁZEV: 
Odvod finančních prostředků z fondu investic PO SPORTIS do rozpočtu města a piná 
moc pro PO SPORTIS. 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města návrh na odvod finančních prostředků z fondu 
investic organizace do rozpočtu města a pinou moc na realizaci odvodnění 
rychlobruslařského oválu. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání stanovuje odvod finančních prostředků z fondu investic PO 
SPORTIS do rozpočtu města ve výši 110.000,-Kč včetně DPH a uděluje PO SPORTIS 
pinou moc na realizaci odvodnění rychlobruslařského oválu dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin, kontroly a Inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

Předkládá: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 



Název materiálu: 
Odvod finančních prostředků z fondu investic PO SPORTIS do rozpočtu města a piná moc 
pro PO SPORTIS. 

Počet stran: 2 

Počet příloh: 1 

Popis: 
V průběhu roku 2017 byla realizována výměna asfaltového povrchu a obrubníků na 
rychlobruslařském oválu ve Žďáru nad Sázavou. Po realizaci akce bylo při podzimních 
deštích zjištěno, že celá plocha není dostatečným způsobem odvodněna, takže na ploše 
zůstává stát velké množství vody. Při přípravě rozpočtu na rok 2018 tato skutečnost ještě 
nebyla známa, takže finanční prostředky do rozpočtu města na rok 2018 nebyly 
nárokovány. 
PO SPORTIS se zavázala, že odvodnění v letošním roce realizuje, a proto navrhujeme 
zajištění finančních prostředků na realizaci akce formou odvodu z fondu investic 
organizace do rozpočtu města ve výši 110.000,-Kč a udělení piné moci organizaci, která 
následně celou akci realizuje. 
Postup prací: ve vzdálenosti cca 50 cm od stávajících obrub bude proveden odvodňovací 
kanál o rozměrech cca 40 x 40 cm, který bude do cca 30 cm zasypán štěrkem, přikryt 
geotextílií a zeminou a napojen do stávající dešťové kanalizace, jejíž funkčnost byla 
prověřena firmou ROJET. Odvodňovací kanál bude propojen s prořezanými obrubami 
v délce 2-3 metry flexibilními drenážními hadicemi, které budou zakryty stejně jako 
odvodňovací kanál. 
Správnost zvoleného řešení byla konzultována a doporučena stavebními odborníky. 

Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města schválit návrh na odvod finančních prostředků 
z fondu investic organizace do rozpočtu města a udělit organizaci pinou moc na realizaci 
odvodnění rychlobruslařského oválu dle předloženého materiálu. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem 



PLNÁ MOC 

Zmocnitel: Město Žďár nad Sázavou 
Adresa: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 295 841 
DIČ: CZ00295841 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Navrátilem — starostou města 

Zmocněnec: SPORTIS, příspěvková organizace 
Adresa: Horní 22. 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 65759800 
DIČ: CZ65759800 
Zastoupený: MUDr. Vladimírem Kovaříkem — ředitelem organizace 

Zmocnitel Město Žďár nad Sázavou zmocňuje touto pinou mocí výše uvedeného 
zmocněnce SPORTIS, příspěvkovou organizaci, aby jej zastupovala při organizaci 
veřejné zakázky na odvodnění rychlobruslařského oválu ve Žďáru nad Sázavou. 
Rada města pověřuje, v souladu se zákonem 320/2001 Sb., ředitele SPORTIS, 
příspěvkové organizace MVDr. Vladimíra Kovaříka odpovědností za věcnou 
správnost a příkazcem operace pro finanční dispozice spojené s organizací veřejné 
zakázky, a to do maximální výše 110.000,-Kč vč. DPH. 

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, zejména přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti, provádět veškeré úkony jménem zmocnitele 
při jednáních s třetími stranami, jednat ve všech věcech se správními orgány, orgány 
státní správy event, vlastníky dotčených nemovitostí. 

Žďár nad Sázavou dne 11.6. 2018 

Zmocnitel: za město Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

Zmocněnec zastoupení zmocnitele v piném rozsahu přijímá. 

Žďár nad Sázavou dne 11.6. 2018 

Zmocněnec: za SPORTIS, příspěvkovou organizaci 
MVDr. Vladimír Kovařík 


