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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 20 

  DNE: 26. 8. 2019          JEDNACÍ ČÍSLO: 310/2019/SPORTIS 

 

NÁZEV:   

Nákup užitkového automobilu 

 

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 300000,-Kč bez DPH. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor dopravy: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor stavební: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽU: 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 ÚDA JŮ  



Název materiálu: Nákup užitkového automobilu. 
 
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 100000,-Kč) 
předkládám radě města žádost o schválení nákupu užitkového automobilu pro PO SPORTIS do 
maximální ceny 300000,-Kč bez DPH.  
Finanční prostředky na nákup automobilu budou použity z investičního fondu příspěvkové 
organizace SPORTIS. 
 
Příspěvková organizace SPORTIS má v současné době ve správě 12 středisek a vlastní 3 osobní 
automobily potřebné k její činnosti, protože vedoucí jednotlivých úseků musí v rámci své činnosti 
zabezpečovat mj. i svoz prádla, zásobování středisek náhradními díly, odvoz nepotřebných věcí na 
třídírnu odpadů, odvoz mechanizmů do oprav (sekačky aj.), zásobování recepcí prodávaným zbožím 
apod.  
Vozidla PO SPORTIS: 
 

1. Volkswagen Golf Plus, SPZ 3J5 10-88 z roku 2008, technický stav vyhovující. 
2. Škoda Fabia, SPZ 2J3 19-68 z roku 2005, která byla bezplatně převedena z města na 

organizaci v roce 2013 a je ve velmi špatném technickém stavu.   
3. Dacia Dokker, SPZ 6J5 18-75, rada města v roce 2018 schválila organizaci nákup tohoto 

vozidla v souvislosti s restrukturalizací organizace a přijetím nového vedoucího úseku sportu 
pro fotbalový stadión, tenisové kurty a streetpark.  

 
Vzhledem k tomu, že Škoda Fabia je ve velmi špatném technickém stavu a máme oprávněnou obavu, 
že náklady na přípravu nové technické prohlídky budou zbytečně příliš vysoké, tak bychom chtěli 
koupit ještě jedno užitkové vozidlo Dacia Dokker a Škodu Fabii vyřadit z vozového parku. 
 
Naši žádost odůvodňuji velmi špatným technickým stavem Škoda Fabia a stále náročnější správou 
rozsáhlého majetku, který průběžně amortizuje a z vedoucích jednotlivých úseků se tak stávají 
z velké části zásobovači a nákupčí, kteří musí každodenně zajistit provoz jednotlivých středisek.  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Schválení tohoto materiálu nebude mít žádný dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh usnesení:  

Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup užitkového automobilu 
z investičního fondu organizace do maximální ceny 300000,-Kč bez DPH. 
 
 
Doporučení předkladatele: PO SPORTIS doporučuje radě města schválit žádost na nákup 
užitkového automobilu dle návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska: Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem ACCA. 

 


