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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 12 
       DNE: 8. 4. 2019          JEDNACÍ ČÍSLO: 189/2019/SPORTIS 

 

NÁZEV: 
Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018 

 
 

ANOTACE: 
 
PO SPORTIS předkládá radě města podklady pro hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 
2018. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí podklady pro hodnocení ředitele PO SPORTIS 
za rok 2018. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: 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 

 
  

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 

Název materiálu: Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 1  
 
Popis: 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení“ předkládám radě města plnění ročního taktického plánu činnosti organizace za 
rok 2018, které slouží jako podklady pro hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018. V tabulce 
jsou uvedeny jednotlivé úkoly. 
 

1. Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců Připomínky zaměstnanců v odpovědích 
spíše NE nebo NE s nimi průběžně řešíme. 

2. Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců organizace Zaměstnanci se průběžně 
zúčastňují různých typů školení dle potřeby organizace. 

3. Finanční řízení CROSEUS v roce 2018 chybovost 0,76% (2017 = 0,81%) 
4. Měření spokojenosti klientů hotelu Tálský mlýn: v roce 2018 odpovědělo v dotazníku 

celkem 15 klientů s tím, že zásadní připomínky byly pouze k restauraci.  
5. Nové služby a aktivity organizace v roce 2018: splnili jsme stanovené úkoly. 
6. Klíčové investice v roce 2018 na sportovištích, spolupráce při realizaci akcí se 

zřizovatelem: všechny úkoly byly splněny, na nové společenské zařízení v Autokempinku 
Pilák byla vypracována studie a PD bude dokončena v letošním roce, částka na výstavbu 
nebyla schválena do rozpočtu 2019. 

7. Snížení provozních nákladů: uzavřeli jsme nové smlouvy na dodávky elektrické energie 
na základě výhodných nabídek z aukcí do konce roku 2020, v Relaxačním centru byl 
zpracován energetický audit a na základě jeho výsledků budou v roce 2019 zpracovány PD 
na úsporu tepla a energií.  

8. Marketing: do Žďárského zpravodaje jsme dali 12 měsíčních příspěvků SPORTIS 
informuje, na webových stránkách SPORTIS jsme začali tyto příspěvky od ledna 2018 
pravidelně zveřejňovat, do Koruny Vysočiny dva příspěvky s názvem „Kam v létě“ a „Co 
dělat v zimě“ (když je nebo není sníh), V HIT rádiu Vysočina jsme nechali vysílat 70 spotů 
na téma nově otevřené restaurace Tálský mlýn a tenisové haly. 

 
 
Geneze případu: 
RM č. 50 ze dne 3. 10. 2016 schválila „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských 
příspěvkových organizací a jejich hodnocení“. 
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města vzít na vědomí podklady pro hodnocení ředitele PO 
SPORTIS za rok 2018. 
 
Stanoviska:  
Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
 
 
 

 



Neškolská příspěvková organizace - SPORTIS

stav opatření stav k HODNOCENÍ

Kategorie Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) 31.12.2018 kategorie

Lidé Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců ANO Možnost vyjádření k chodu PO (k vedení, k prostředí, …) ANO

Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců ANO Seznam pozic a témat školení ANO

Kvalita Finanční řízení CROSEUS % chyb Cíl - minimalizace chybných kroků v rámci systému, v roce 2017 byla chybovost 0,81% 0,76%

Plnění finančního plánu Croseus ANO dodržení plánu příjmu a výdajů ANO

Měření spokojenosti klientů ANO v dotazníku odpovědělo celkem 15 klientů, kteří nebyli spokojeni pouze s restaurací, s ubytovací částí byla absolutní spokojenost ANO

Vize organizace a strategický plán rozvoje ANO
„Jsme seriózní a důvěryhodná organizace poskytující rozsáhlé spektrum služeb široké veřejnosti. Hlavním cílem naší organizace je spokojenost 

zřizovatele s řízením organizace, spokojenost klientů s poskytovanými službami a spokojenost zaměstnanců, kteří se zásadně podílí na dobrých 

Služby Nové služby/aktivity v r. 2017 ANO
Příspěvková organizace SPORTIS provozuje v současné době webové stránky na adrese www.sportispo.cz a další domény (pilak.cz, pilskanadrz.cz, 

skizdarsko.cz, ski-zdarsko.cz, bazenzdar.cz, bazen-zdar.cz, talskymlyn.cz, hdmorava.cz a zimnistadionzdar.cz). Dále provozujeme 3 facebookové stránky ANO

Klíčové investice: ANO
Ve vlastní režii a ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme v roce 2018 realizovat následující akce:

1. Zimní stadión - rekonstrukce kabiny COOPER, oprava podlahy BAUER, oprava přední části zimního stadiónu ANO

Finance Snížení nákladů/úspory ANO
Uzavření nových smluv na dodávky elektrické energie, řešení PD na úsporu tepla a energií v Relaxačním centru

ANO

Hospodářský výsledek (kladný) ANO Kladný výsledek, resp. vysvětlení konkrétních položek ANO

Počet žádostí/přidělené dotace, dary od třetích stran 

(kraj/ČR/EU/ sponzoři)
ANO

dotace z KÚ na provoz lyžařských tratí

ANO

Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činností ANO dodržet schválený  (rada rozliší situaci způsobenou exogenními faktory a nepřesným plánem, např. opomenutí určitě kativity apod.) ANO

Marketing individuálně každá PO

Počet článků/inzerátů v novinách  (min. 4x ŽZ a 3 x jiné) ANO SPORTIS informuje ve Žďárském zpravodaji ANO

Prezentace PO na různých akcích:  min 3 x (doplnit které) ANO Koruna Vysočiny - "Kam v Létě" a "Co dělat v zimě", HIT rádio Vysočiny 70 spotů - restaurace Tálský mlýn a tenisové kurty ANO

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní) zde hodnotí každý radní subjektivně

0

0%
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