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Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 13. 6. 2016 „Podmínky užívání sportovišť ve 
Žďáře nad Sázavou“ (dále jen „Podmínky). V těchto „Podmínkách“ bylo definováno, jakým 
způsobem bude Město 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. 
Tyto „Podmínky“ v sobě nezahrnují příspěvek na provoz v rámci rozpočtu města příspěvkovým 
organizacím zřízených Městem Žďár nad Sázavou, které provozují sportovní zařízení města. 
Dále tyto „Podmínky“ nezahrnují specifikaci jednotlivých sportovišť, kde mohou Sportovní 
oddíly tělovýchovných jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, které 
splňují „Podmínky“ uplatnit znění „Podmínek“. 
 
Předkládám radě města „Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města 
Žďáru nad Sázavou“ (dále jen „Podmínky PO“) a specifikaci sportovišť, kde mohou 
jednotlivé Sportovní oddíly tělovýchovných jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad 
Sázavou, které splňují „Podmínky PO“ uplatnit jejich znění. 
 
 
Geneze případu: 
 
RM Žďár nad Sázavou č. 44 dne 13. 6. 2016 schválila „Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře 
nad Sázavou“. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města po projednání schvaluje „Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové 
organizace města Žďáru nad Sázavou“ dle předloženého materiálu. 
 
 
Doporučení předkladatele: 
 
Ředitel PO SPORTIS doporučuje schválit předložený materiál. 
 
 
Stanoviska: 
 
Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem ACCA. 
 
 
 

 

 
 

 
 



Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace 
města Žďáru 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 

Pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činností se rozumí nejméně 2 sportovní 
(tréninkové) jednotky (120 minut) za týden tohoto jednoho oddílu. 

 
II. Financování provozu sportovišť 

Město Žďár nad Sázavou bude poskytovat příspěvkovým organizacím zřízených 
Městem Žďár nad Sázavou, které provozují sportovní zařízení města, příspěvek na 
provoz v rámci rozpočtu města dle těchto „Podmínek“:  

 
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) 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) turnaje     50 % hodinové sazby 

 
Seznam sportovních oddílů a sportovišť, které mohou sportovní oddíly tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou navštěvovat za 
zvýhodněných podmínek je zveřejněn na webových stránkách města www.zdarns.cz. 
Nedílnou součástí Podmínek užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města 
Žďáru nad Sázavou jsou ceníky služeb sportovišť jednotlivých příspěvkových 
organizací.  
Tyto Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města Žďáru nad 
Sázavou nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou města Žďár nad 
Sázavou.  

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 1. 2019 

 
 
 
   ...………………………………       ……………………...……     ..….…………………..…… 
      Ing. Martin Mrkos, ACCA       Ing. Josef Klement     Mgr. Ludmila Řezníčková 
                  Starosta                                 Místostarosta               Místostarostka 
      města Žďár nad Sázavou  města Žďár nad Sázavou      města Žďár nad Sázavou 

http://www.zdarns.cz/


 
 

 

Seznam oddílů Sportoviště, kde lze uplatnit "Podmínky PO" 

BK Žďár nad Sázavou, z s. 

Hala při ZŠ Komenského 2, tělocvičny příspěvkových organizací 
města 

Bruslařský klub Žďár nad Sázavou 

Zimní stadión, Rychlobruslařský ovál, tělocvičny příspěvkových 
organizací města 

Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou, z.s. 

Zimní stadión, Rychlobruslařský ovál, tělocvičny příspěvkových 
organizací města 

ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek SPMS Relaxační centrum, tělocvičny příspěvkových organizací města 

FBC Žďár nad Sázavou, z.s. tělocvičny příspěvkových organizací města 

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou Fotbalový stadión, tělocvičny příspěvkových organizací města 

Hippos Žďár nad Sázavou, z.s. tělocvičny příspěvkových organizací města 

Orel jednota Žďár nad Sázavou – florbal tělocvičny příspěvkových organizací města 

Orel jednota Žďár nad Sázavou – futsal tělocvičny příspěvkových organizací města 

Orel jednota Žďár nad Sázavou – judo tělocvičny příspěvkových organizací města 

Orel jednota Žďár nad Sázavou – krasobruslení 

Zimní stadión, Rychlobruslařský ovál, tělocvičny příspěvkových 
organizací města 

Regionální sdružení mládeže tělocvičny příspěvkových organizací města 

pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina z. s.   

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek tělocvičny příspěvkových organizací města 

SKLH, s.r.o.  Zimní stadión, tělocvičny příspěvkových organizací města 

Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o. s.  Zimní stadión, tělocvičny příspěvkových organizací města 

Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.  Relaxační centrum, tělocvičny příspěvkových organizací města 

Školní sportovní klub AŠSK Active  tělocvičny příspěvkových organizací města 

SVČ Žďár nad Sázavou, pobočný spolek – kickbox   

Školní sportovní klub AŠSK Active  tělocvičny příspěvkových organizací města 

SVČ Žďár nad Sázavou, pob.spol. moderní gymnastika   

Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou, z.s. PO Kultura Žďár, tělocvičny příspěvkových organizací města 

Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - házená tělocvičny příspěvkových organizací města 

Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou – judo tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – atletika tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – cyklistika tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – jachting tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – kolečkové bruslení 
Zimní stadión, Rychlobruslařský ovál, tělocvičny příspěvkových 
organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – lyžování Lyžařské tratě, tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – moderní gymnastika tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – plavání Relaxační centrum, tělocvičny příspěvkových organizací města   

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – short track 
Zimní stadión, Rychlobruslařský ovál, tělocvičny příspěvkových 
organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – stolní tenis Herna stolního tenisu, tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – šachy tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – tenis Tenisové kurty a hala, tělocvičny příspěvkových organizací města 

TJ Žďár nad Sázavou z.s. – volejbal tělocvičny příspěvkových organizací města 

UNITOP SKP Žďár n. S., z.s. – nohejbal tělocvičny příspěvkových organizací města 

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s.- orientační běh tělocvičny příspěvkových organizací města 


