
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 31.5.2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ MH, od 18:30 do 19:00. 

Upozornění: Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního čí pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise pro 

sport a zájmovou činnost, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z 

jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

Přítomni: Ing. Jan Mareš, Mgr. Václav Haas, RNDr. Jiří Hozman, Mgr. Jiří Bína, Ing. Tomáš Ježek, David 
Maroun, Veronika Zlatušková 

Omluveni: Milan Šumera, Mgr. Vladimír Čermák, Pavel Hron, Martin Forst 

Nedostavili se: Miroslav Korych 

PROGRAM: 

1. Bios – žádost Futsalového klubu MH o pořízení nové výsledkové tabule 

2. Strategie rozvoje sportu v MH – povinnost dle § 6 zákona č. 115/2001 Sb. 

3. Cena mládeže - nominace 

4. Diskuse  

 

Zápis: 

1) Futsalový klub MH (pan J. Fencl) zažádali prostřednictvím p. místostarosty Bíny o nákup nové multi-
funkční výsledkové tabule a časomíry do haly BIOS. Odhad ceny pořízení a instalace je do 50 tis. Ta 
stávající (zakoupili z vlastních prostředků cca před deseti lety) je již na hranici životnosti. FK MH přináší 
svými pronájmy (pořádání okresní futsalové ligy) ve výši cca 50 tis. ročně. Tabule by byla využitelná i pro 
utkání volejbalu a sálového fotbalu při turnajích MSK nebo Sportingu MB. Pořízení by mohlo přispět ke 
zvýšené poptávce po pronájmu haly. V současném rozpočtu města ale není s takovýmto výdajem počí-
táno. 

Návrh usnesení č.1/18: KSZČ doporučuje RM zařadit položku pořízení multifunkční výsledkové 
tabule do haly BIOS v hodnotě do 50 tis. Kč do nejbližší změny rozpočtu města pro rok 2018 nebo 
do rozpočtu města pro rok 2019. (hlasování per rollam: 7 pro – 0 proti – 5 nehlasovalo) 

J. Mareš dále poreferoval o stavu sportovní haly BIOS na základě rozhovoru s p. Sieberem. Na budově 
haly probíhají pouze nejnutnější opravy. Na podzim proběhla oprava na vytápění v rámci EPC a 
v návaznosti na to i oprava dlouho nefungující vzduchotechniky. Větrání a přitápění možno ovládat buď 
z centrálního dispečinku, nebo pro jednorázové vyvětrání z „recepce“.  

V rámci bodu proběhla krátká diskuse k budoucnosti druhé sportovní haly v MH. Tělocvičny v 2. ZŠ jsou 

dle vedení školy pro výuku tělesné výchovy využívány na hraně možné kapacity. S dalším navyšováním 

počtu tříd už bude obtížné vyčlenit další hodiny v tělocvičnách. Vedení školy by uvítalo oživení projektu 

výstavby sportovní haly v jejím areálu. V.Haas se dotázal, zda proběhlo prověření stavu sportovní haly 

BIOS dle usnesení komise č.2/16 (KSZČ doporučuje RM posoudit stavební stav haly BIOS a navrhnout 

plán údržby a modernizaci haly s výhledem na 10 let). 

Návrh usnesení č.2/18: KSZČ doporučuje RM zpracovat odborem IKH zhodnocení stavebního stavu 

haly BIOS včetně plánu údržby a investic na cca 10 let. (7 pro – 0 proti – 5 nehlasovalo) 

2) Novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (§ 6) ukládá obcím povinnost zpracovat k 1. 7. 2018 
v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a následně zajišťovat jeho provádění. Město 
MH tento dokument doposavad nemá, i když to bylo jedním z cílů KSZČ. Komise se před rokem dohodla 
na poptávce koncepce u firmy Localsport Mgr. Popelky s tím, že z vlastních zdrojů není schopna kvalitní 
strategický dokument vytvořit. Vzhledem k blížícímu se termínu povinnosti mít strategii rozvoje sportu 
nastíněna možnost vytvořené minimalistické verze na základě současného strategického plánu města. 
Případní absence strategie by mohla mít negativní vliv na získávání dotací v oblasti sportu. Středočeský 
kraj tuto strategii rovněž nemá, ale prý ji již zpracovává. V DS jsou nahrány plány rozvoje sportu několika 
města a obcí v různých rozsazích zpracování. 

Návrh usnesení č.3/18: KSZČ doporučuje RM zpracovat Plán rozvoje sportu v MH v minimalistické 
variantě svépomocí. Rozhodnutí o pořízení rozsáhlého a detailního koncepčního dokumentu s jasnou 
přidanou hodnotou pak KSZČ doporučuje ponechat na nové politické reprezentaci. (7 pro – 0 proti – 5 
nehlasovalo) 

http://www.eal-tia.cz/e-shop/svetelne-casomiry/multisport/svetelne-tabule-casomiry-sport-vario-k7-s-volejbal-basketbal-futsal-florbal.html
http://www.eal-tia.cz/e-shop/svetelne-casomiry/multisport/svetelne-tabule-casomiry-sport-vario-k7-s-volejbal-basketbal-futsal-florbal.html


 

3) Na cenou mládeže komise nikoho nenominovala. 

Dva hlasy dostal kandidát č.1, jeden hlas kandidát č. 2 

 

4) Proběhla všeobecná diskuze. 

 

 
Hlasování o jednotlivých usneseních proběhlo per rollam. 

 

Další schůze komise se uskuteční jen v případě nejvyšší nouze. 

 
 
 

 

 

Zapsala: Jitka Libichová 
Zkontroloval: Jan Mareš, V. Haas 
Rozesláno:  3.7.2018 
 


