
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 
 

konané dne 25.02.2016  ve velké zasedací místnosti MěÚ MH, od 18.00 do 19:30 hodin. 

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. Jiří Bína, Ing. Tomáš Ježek, Bc. Václav Haas, Martin Forst, Veronika 

Zlatušková, RNDr. Jiří Hozman, Ph.D., 
Omluveni: Ing. Tomáš Rakouský, David Maroun, Mgr. Vladimír Čermák 
Nepřítomni -  Milan Sumera, Miroslav Korych, 
Hosté: Jiří Skřivan 
 

PROGRAM: 

1) Směřování komise v roce 2016 

Zápis: 

P. Skřivan – upozornil, že tady není žádná pořádná sportovní víceúčelovou hala. Hledat dotace. Přímá 
podpora pro sport funguje a nepřímá podpora tu není. 

Bc. Haas – chtěl by informaci jaká je životnost haly, zda je energetický audit haly, jak je velký přetlak na 
volné hodiny 

Ing. Mareš – je tu podskupina, která se zabývá dětskými hřišti 

Pí Zlatušková – je vyčleněno 350.000 Kč na hřiště a nyní se rozhoduje, zda se udělá nové hřiště nebo 
se koupí nové prvky či se oplotí, bude se spolupracovat s architektem města. Vybrali jsme 3 hřiště, 
která by se měla oplotit – v ulici Nádražní, Orlické a Poříčské. Dětská hřiště mají svůj režim v režii 
města. 

Ing. Ježek – plocha u hráze venkovní využití – ovál pro online brusle –pro běh – přírodní posilovnu 

Forst – se zmínil, že se neví, chtějí občané města ohledně sportu – mělo by se to zjistit  

Stanovení priorit 

- Víceúčelová hala – projektový záměr 

- Volnočasový areál u Jizery 

- Venkovní posilovna u ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 

Usnesení: 

č. 1/16 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporu čuje Radě města řešit problematiku online Ka-
lendá ř v hale BIOS. (pro: 7; proti 0; zdrželo se:0) 
 
č. 2/16 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporu čuje Radě města posoudit stavební stav haly BIOS 
a navrhnout plán údržby a modernizaci haly s výhled em na 10 let. (pro: 7; proti 0; zdrželo se:0) 
 

Další schůze se uskuteční 14.04.2016 od 18:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mnichovo Hradiště. 
Pozvánka s programem bude rozeslána týden dopředu. 

 
 
Zapsala: Jitka Libichová 
Zkontroloval: Ing. Jan Mareš 
Rozesláno: 13.05.2016 
 

 

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


