
 

 

Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře 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, 
turnaje nebo závodu a současně splňuje podmínku Čl. I. odst. 1. 

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

II. Financování nájmu sportovišť 

Město Žďár nad Sázavou bude 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, a to ve výši: 

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) nesoutěžní 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) nesoutěžní turnaje 50 % hodinové sazby 

Seznam sportovních oddílů, které splňují podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou je 
zveřejněn na webových stránkách města www.zdarns.cz. 

Účinností těchto Podmínek pozbývají platnosti Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo 
školských zařízení a volnočasových aktivit příspěvkových organizací schválené Radou města Žďár 
nad Sázavou dne 19. 9. 2011. 

Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Radou města Žďár nad Sázavou a účinnosti 
dnem 1. 8. 2016. 

Tyto Podmínky byly schváleny Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 13. 6. 2016.  

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 6. 2016 
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