
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.47  
DNE: 29.06.2020       JEDNACÍ ČÍSLO: 745/2020/SPORTIS 

 

NÁZEV: 
Podpora SKLH na zimním stadionu. 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města žádost o podporu SKLH na zimním stadionu – 
odpuštění nákladů za pronájem ledové plochy a energie. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání: 
 

• ukládá PO SPORTIS vyhovět žádosti o podporu SKLH na zimním stadionu – 
odpuštění nákladů za pronájem ledové plochy a energie a doporučuje 
zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření navýšit příspěvek na provoz 
pro PO SPORTIS o částku 46 700 Kč 
 

• ukládá PO SPORTIS nevyhovět žádosti o podporu SKLH na zimním stadionu – 
odpuštění nákladů za pronájem ledové plochy a energie 

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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: 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: Podpora SKLH na zimním stadionu. 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 1  
 
Popis:  
PO SPORTIS provozuje mimo jiné zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou. SKLH, s.r.o. a 
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. mají finanční závazek vůči příspěvkové 
organizaci SPORTIS za neuhrazené faktury v celkové výši 46699,54 Kč.  
 
Částka se skládá z těchto položek: 
 
SKLH, s.r.o.: 
Faktura č. 2020911017 ve výši 21850,-Kč, splatnost 15.2.2020, pronájem ledu v lednu 2020 
Faktura č. 2020911032 ve výši 18113,-Kč, splatnost 16.3.2020, pronájem ledu v únoru 2020  
Faktura č. 2020911048 ve výši 2588,-Kč, splatnost 30.3.2020, pronájem ledu v březnu 2020 
Všechny faktury jsou vystaveny za užívání ledu na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou „A“ 
mužstvem SKHL, s.r.o. za období leden až březen 2020 v celkové výši 42551,-Kč. 
 
Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. 
Faktura č. 2020911056 ve výši 4148,54 Kč, splatnost 15.4.2020, za energie spojené 
s výpůjčkou prostor na zimním stadionu. 
 
Žádost o podporu SKLH na zimním stadionu: 
Dne 18.6.2020 požádala SKLH, s.r.o. a Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z.s. o 
podporu SKLH na zimním stadionu – odpuštění výše uvedených nákladů ve výši 46699,54 Kč 
v souvislosti s tíživou finanční situací klubů.   
 
Podpora města: 
Odpuštění nájmu dle textu výše je součástí podpory SKLH, na které se shodlo zastupitelstvo 
města na dubnovém semináři a následně poté, kde se situace, jak pomoci a zachránit SKLH 
řešila.   
Výše odpuštěné částky odpovídá částce dlužné a prezentované v době konání semináře, 
nejedná se o odpouštění celého dluhu SKLH vůči organizaci Sportis, která činí k 29.6. 
celkem 77099,54 Kč. 
 
Pro doplnění je tedy tato podpora součástí širšího balíku opatření, které mají hokeji ve Žďáře 
nad Sázavou pomoci. 

- Transfery, o které přišel klub chybami v žádostech do příslušných dotačních programů 
města (schváleno ZM)  

- Návratná finanční výpomoc (schváleno ZM) 
- Odpuštění části dluhu za nájem (schvaluje RM) 
- Komercializace vybraných činností SKLH, které dnes dělá organizace (např. veřejné 

bruslení)  
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města zvážit a nevyhovět žádosti o podporu SKLH na zimním 
stadionu – odpuštění nákladů za pronájem ledové plochy a energie.  
 
 
Stanoviska:  
Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA a vedoucím odboru 
školství, kultury, sportu a marketingu Mgr. Petrem Sedlákem. 
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