
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 20. 8. 2015 salónku sportovní haly Bios, od 18.00 do 19:00 hodin. 

Upozornění:  Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či 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: J. Mareš, V. Haas, J. Bína, T. Ježek 

Omluveni:  M. Forst, Vl. Čermák, M. Šumera, J. Hozman, V. Zlatušková, D. Maroun, M. Korych 

Nedostavili se: - 

Hosté:  J. Myška 

 

PROGRAM:  

1) Návštěva Haly Bios – potřeby, vytíženost, náklady na provoz, návratnost, letní omezený provoz, online 
kalendář nebo rezervační systém…  

2) Sportovec roku – Kategorie, způsob ankety, vyhlášení, shánění partnerů… 
3) Diskuze 

 
 
Zápis: 

1) Komise pro sport a zájmovou činnost prošla s p. Myškou sportovní halu Bios včetně jeho zázemí. Hala je ve 

stavu odpovídajícím svému věku. Dle informací p. Myšky s rostoucím stářím haly vyvstávají stále nové 

požadavky na opravy. Momentálně se řeší zatékající střecha po přívalovém dešti a zřejmě prasklé vodovodní 

potrubí ve zdi u šaten.  

P. Myška nás seznámil s projekty na vylepšení Biosu (hlediště a rozšíření hrací plochy, rekuperace). Oba 

projekty jsou finančně náročné. Jejich realizace bez dotací je na pováženou. 

Náklad na cvičební hodinu v hale se pohybuje okolo 550 Kč. Současný ceník to víceméně odráží, když hodina 

pro mimohradišťské je za 500 Kč, pro místní 400 Kč a pro mládež 270 Kč. Hala je v zimním období plně 

vytížená. Na podzim je pár volných hodin a v létě je poptávka po hale minimální. Vznesen dotaz na možnost 

vedení rozvrhu cvičení v online kalendáři na webu. Bude jednáno s p. Kurzvailem jak tu vyřešit co nejlépe.  

Doporučení: Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě města počítat v přípravě rozpočtu 

s rezervou na opravu střechy a drobné opravy zázemí šaten.   

2) Bod sportovec roku byl odložen. 

3) Diskuze – z důvodu nízké účasti neproběhla. 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Mareš 

Rozesláno:    

 

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise pro sport a zájmovou činnost a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


