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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 

DNE: 27. 8. 2018     JEDNACÍ ČÍSLO: 1648/2018/SPORTIS 

 

NÁZEV: 
Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků pro PO SPORTIS na rok 2018. 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města návrh na rozpočtové opatření – navýšení mzdových 
prostředků pro PO SPORTIS na rok 2018. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje navýšení mzdových prostředků pro PO SPORTIS 
na rok 2018 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 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



  
Název materiálu:  
Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků pro PO SPORTIS na rok 2018. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 0 
 
Popis: 
V souladu se studií na revitalizaci sportovní zóny ve Žďáru nad Sázavou se v současné 
době realizuje v areálu Bouchalky ve Žďáru nad Sázavou rekonstrukce čtyř tenisových 
kurtů s výměnou antukového povrchu a výstavba nové budovy zázemí pro tenisový a 
fotbalový oddíl. Součástí rekonstrukce je zřízení sezónní nafukovací tenisové haly, nové 
napojení na inženýrské sítě, vybudování nových zpevněných ploch a oplocení celého 
areálu včetně nové vrtané studny. Rekonstrukce probíhá od 1. 6. 2018 do 15. 3. 2019 
v celkové hodnotě cca 42 mil. Kč. 
 
Podle plánu výstavby bude již v letošním roce od začátku října v provozu nafukovací hala, 
takže PO SPORTIS jako provozovatel tohoto zařízení musí pokrýt tuto činnost novými 
zaměstnanci, což sebou nese vyšší mzdové náklady organizace. V měsíci červnu 
proběhlo výběrové řízení na vedoucího tenisových kurtů, fotbalového stadiónu a 
streetparku. Vedoucím se stal pan Josef Růžička. K zajištění provozu nafukovací haly 
musí PO SPORTIS přijmout do pracovního poměru další dva správce kurtů a dva 
zaměstnance, kteří budou zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti. Celkové náklady na 
zajištění provozu nafukovací haly jsou na období od 1. 10. do 31. 12. 2018 ve výši 
350.000,-Kč. Provoz nafukovací haly předpokládáme každý den od 07.00 do 21.00 hodin. 
 
PO SPORTIS žádá radu města o navýšení mzdových prostředků na rok 2018 o částku 
350.000,-Kč. 
 
 
Doporučení předkladatele: 
 
PO SPORTIS doporučuje radě města schválit navýšení mzdových prostředků na rok 2018 
dle předloženého návrhu. 
 
Stanoviska  
 
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem 
 
 
 


