
MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 26 

DNE: 18. 11. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 440/2019/SPORTIS 

NÁZEV: 
Nákup ledové plynové rolby na zimní stadión. 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města žádost o souhlas s nákupem ledové plynové rolby 
na zimní stadión. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup ledové plynové 
rolby na zimní stadión z investičního fondu organizace do maximální ceny 270000,-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 



Název materiálu: Nákup ledové plynové rolby na zimní stadión. 

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 ledové plynové rolby na zimní stadión pro PO 
SPORTIS do maximální ceny 270000,-Kč bez DPH. 

Finanční prostředky na nákup ledové plynové rolby budou použity z investičního fondu 
příspěvkové organizace SPORTIS. 

Naši žádost odůvodňuji velmi špatným technickým stavem současné záložní naftové rolby, která je 
nevyhovující do uzavřených prostor. V případě poruchy elektrické rolby a použití záložní naftové rolby 
dochází k výraznému znečištění vzduchu v celé hale, což je ze zdravotního hlediska velmi nežádoucí 
a zároveň se velmi výrazně snižuje viditelnost. 
Ledová plynová rolba je kompletně repasovaná (stejnou záložní ledovou rolbu využívají na zimním 
stadiónu Rondo v Brně) a do uzavřených prostor je vhodná. 

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 ledové plynové rolby na zimní 
stadión z investičního fondu organizace do maximální ceny 270000,-Kč bez DPH. 

Doporučení předkladatele: PO SPORTIS doporučuje radě města schválit žádost na nákup ledové 
plynové rolby na zimní stadión. 

Stanoviska: Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem ACCA. 


