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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97 

  DNE: 8. 10. 2018        JEDNACÍ ČÍSLO: 1709/2018/SPORTIS 

 

NÁZEV:  

Nákup užitkového automobilu pro PO SPORTIS 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města žádost o souhlas s nákupem užitkového automobilu. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup užitkového 
automobilu z investičního fondu organizace do maximální ceny 300.000,-Kč bez DPH. 
 
 
 

 

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: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

Předkládá: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

 
 

 

 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA JŮ  



 

Název materiálu: Nákup užitkového automobilu pro PO SPORTIS. 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 0  
 
Popis:  
V souladu s platnými Pravidly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou (odstavec 3. nabývání majetku, bod 3. 2., ve kterém je uvedeno, že ředitel organizace může 
rozhodnout o nabytí majetku u jednotlivé věci do ceny, která nepřevyšuje částku 100.000,-Kč) 
předkládám radě města žádost o schválení nákupu užitkového automobilu pro PO SPORTIS do 
maximální ceny 300.000,-Kč bez DPH. Finanční prostředky budou použity z investičního fondu 
příspěvkové organizace SPORTIS. 
Příspěvková organizace SPORTIS má v současné době ve správě 12 středisek. Vzhledem k tomu, že 
již v letošním roce bude zahájen zimní provoz na tenisových kurtech a od 1. 10. 2018 byl přijat nový 
vedoucí zaměstnanec na úsek sportu, který bude zajišťovat provoz fotbalového stadiónu, tenisových 
kurtů a streetparku je pro organizaci nezbytné, aby k zajištění veškerých činností nakoupila nové 
užitkové vozidlo. Toto vozidlo bude využívánu v rámci celé organizace, která v současné době nemá 
vozidlo, ve kterém se dají převážet objemnější nákupy nebo věci k opravám (např. travní sekačky 
apod.).  
PO SPORTIS disponuje v současné době dvěma osobními automobily (Volkswagen golf plus, SPZ 
3J5 1088 z roku 2008 a Škoda Fabia, SPZ 2J3 1968 z roku 2005, která byla bezúplatně na organizaci 
převedena z města v roce 2013).  
Naši žádost odůvodňuji stále náročnější správou velice rozsáhlého majetku, který samozřejmě 
průběžně amortizuje a z vedoucích jednotlivých úseků se tak stávají z velké části zásobovači, kteří 
musí každodenně zajistit provoz jednotlivých zařízení.  
 
 
 
 
Varianty návrhu usnesení: dle návrhu usnesení na hlavní straně 
 
 
Doporučení předkladatele: PO SPORTIS doporučuje radě města schválit žádost na nákup 
užitkového automobilu dle návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska: Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem 
 


