
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 
konané dne 09. 03. 2017 ve velké zasedací místnosti MěÚ MH, od 18.00 do 19:20 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 ne-

měly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

Přítomni: Ing. Jan Mareš, Mgr. Jiří Bína, Ing. Tomáš Ježek, Milan Šumera, RNDr. Jiří Hozman Ph.D.,  
David Maroun 

Omluveni: Miroslav Korych, Mgr. Vladimír Čermák,  Bc. Václav Haas, Martin Forst, 
Nedostavili se: Veronika Zlatušková 
Hosté: - 
 
PROGRAM: 

1) Volnočas – diskuze o budoucím fungování po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
2) Koncepce sportu a volnočasových aktivit – nabídka od Lokalsportu. (materiály v DS) 
3) Noví členové komise 
4) Různé 

 
Zápis: 

1) Rozpočet VC za rok 2016 cca 100.000 Kč + 350.000 mzdové náklady. V jakém režimu by měl po 
skončení doby udržitelnosti projektu v pol. 2017 fungovat? Pravidelné využití je 2-3 hodiny denně. 
Celkem za 7/2015 – 6/2016 – 652 využití (1565 hod., 6739 návštěvníků), z toho cca 50 jednorázových 
akcí. V 2016 přesunuli Skauti svoji činnost do Kocmanovy vily. Do doběhnutí udržitelnosti projektu se 
nesmí vybírat žádný poplatek. Nejreálněji se jeví pokračovat v současném typu provozu s výběrem 
drobného nájmu u komerčních akci. Zlepšit marketing nabídky prostor. Zvážit spolupráci s DDM a 
Klubem s.r.o o využití při rekonstrukci jejich objektů popřípadě přechod VC pod Klub s.r.o. Možnost 
využití jako např. knihovna, infocentrum, galerie…  

2) Koncepce sportu v MH – Oprášena nabídka zpracování studie sportu v MH - benchmarking Mgr. 
Jakuba Popelky. Zpracovával podobné studie pro Mělník, město Kolín. Komise sama nedokáže 
zpracovat koncepci sportu ani nedokáže posoudit vhodnost zřízení příspěvkové či jiné organizace, 
která by měla na starosti sportoviště, hřiště nebo jiné podobné objekty a jejich rozvoj. Spolupráce 
s odborníkem by mohla tuto problematiku, která je stěžejní náplní pro komisi, posunout výrazně dále. 
Předseda komise v demisi kontaktuje Mgr. Popelku k aktualizaci nabídky.    

3) Osloví se Hluchý Karel, Krejčík Aleš, Hluchá Iva. Pro komisi se podařilo získat Pavla Hrona. O post 
předsedy komise není zájem. 

4) Volná diskuse 

a) Branný závod – osloví se dobrovolní hasiči z místních částí, DDM a rybáři. Pomoc s případnou 
organizací přislíbili skauti. Nutné ale najít hlavního organizátora – jinak nemá cenu. 

b) Informace o získání dotace (8 mil.) od MŠMT na rekonstrukci sportoviště na parkem (za 2.ZŠ) – 
MSK ve stejné výzvě neuspělo. 

c) Zkulturnění lesoparku – kácejí se stromy, budou se rozšiřovat cesty, osvětlení spodní cesty, při-
dávat lavičky.  

d) Připomínka MSK ke kontrole vyúčtování dotací – Mgr. Šindelář, chce ještě k fakturám výpisy 
z účtu. Je stále více papírů – diskuse zda je nutná takováto byrokracie – bylo by dobré mírně 
zjednodušit, ale aby se dostálo zákonům. 

e) Ing. Ježek informoval o rekonstrukci posilovny – osvětlení, topení do chodeb a šaten. Udělá se 
stěna, aby se prostor mohl otevřít do menšího sálu. Počítá se s možností spartánského ubytování. 

f) Oprášení agendy komise -  zadání koncepce a studie nové haly; plán sportovišť a sportu; vol-
nočasové centrum – režim provozu po uplynutí doby udržitelnosti projektu; areál letního kina – 
návrh využití, provoz, financování; příspěvková organizace města zaměřená na sport – prověření; 
vyjadřování se k investicím; monitoring a sdílení grantových příležitostí pro spolky 

http://lokalsport.cz/benchmarking


 
Přijata usnesení komise 
č. 1/17 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje radě města přijmout nabídku od pana Popelky ke 
zpracování sportovního Benchmarkingu. (pro: 6; proti 0; zdrželo se:0) 
 
č. 2/17 
Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje radě města jmenovat dalším členem Komise pro 
sport a zájmovou činnost pan Pavla Hrona. (pro: 6; proti 0; zdrželo se:0) 
 
 
Další schůze se uskuteční 08.06.2017 od 18:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mnichovo Hradiště. Po-
zvánka s programem bude rozeslána týden dopředu. 
 
Zapsala: Jitka Libichová 
Zkontroloval: Jan Mareš 
Rozesláno: 


