
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 25. 6. 2015 v restauraci Na Hřišti v areálu MSK, od 17.30 do 19:30 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, J. Bína, T. Ježek, V. Haas, M. Korych, M. Forst, M. Šumera (7) 

Omluveni:  V. Zlatušková, T. Rakouský, D. Maroun, J. Hozman, Vl. Čermák (5) 

Nedostavili se: - 

Hosté:  - 

 

PROGRAM:  

1) Seznámení se vznikajícím Grantovým Systémem města MH 
2) Zahájení práce na Koncepci sportu v MH  
3) Zapojení škol do projektů Sazka Olympijský Víceboj nebo Odznak Všestrannosti olympijských vítězů 
4) Zpráva o hospodaření Městské sportovní haly Bios za rok 2014 + představení plánu na 7/15 – 6/16 
5) Info o stavu žádostí z dotačního programu MŠMT a seznámení se stavem Posilovny v areálu MSK 
6) Diskuze 

 
Zápis: 

1) Předseda KSAZČ J. Mareš ve spolupráci s V. Haasem a J. Bínou představili hlavní zásady a myšlenky při 

budování Grantového Systému města MH. Pro sportovní a zájmové organizace na provoz bude nejspíš o 

trochu složitější formulář žádosti a vyúčtování. Na finální verzi se stále pracuje a do konce prázdni by měla 

být k dispozici finální verze. 

 

2) Jednou z náplní KSAZČ by mělo být vytvoření koncepce sportu v městě Mnichovo Hradiště a jeho městských 

částech. Jako první krok bylo konsensuálně zvoleno vytvoření vzorového dotazníku pro sportoviště v MH. Na 

jehož základě by měla KSAZČ dostatek informací o stavu, využití, nárocích a požadavcích provozovatelů 

jednotlivých sportovišť. Návrh dotazníku představí na příští schůzi J. Mareš. V mezičase schůzí zajistí prvotní 

vyplnění od MSK, Sokolu a haly Bios, aby se mohli vychytat případné nedostatky.  

Dále je třeba získat informace z MěÚ ohledně v posledních letech plánovaných investicích ale i 

nerealizovaných projektech a záměrech v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Zajistí J. Mareš v součinnosti 

s Ing. P. Králem. 

Dále se KSAZČ zabývala nabídkou p. Popelky – Koncepce podpory sportu v MH. Je možné v budoucnu využít 

jeho služeb, zejména co se týká „pohledu z venku“ na situaci v oblasti spotu a volnočasových aktivit v MH. 

Prozatím ale budeme chtít využít vlastních sil.  

 

3) Bod o zapojení škol do sportovních projektů byl přesunut na další jednání KSAZČ  

 

4) Bod ohledně haly Bios byl přesunut na další jednání KSAZČ, které proběhne v hale Bios. 

 

5) Situace s žádostmi o dotaci na investice z MŠMT v roce 2015 (Atletický stadion za IIZŠ a MSK) stále na mrtvém 

bodu. Dle posledních info byla přiznána dotace na dětské hřiště za školou na náměstí. V souvislosti 

s projektem MSK si KSAZČ prohlídla objekt posilovny, který nabízí MSK jako protihodnotu za spoluúčast na 

projektu (cca 1,9 mil.). Dle informací p. Ježka je hodnota budovy cca 6 mil. Budova posilovny by do budoucna 

měla sloužit jako multifunkční prostor pro sport i kulturu. Její současný stav není však zcela příznivý – dožilý 

systém vytápění, dožilá podlaha, zastaralá elektroinstalace a absence požárního zabezpečení.  V současnosti 

využíváno pronajímatelem ke konání zábav a diskoték. Odhad investic k návratu budovy do své původní 

funkčnosti byl odhadnut p. Ing. Mihalíkem na 2,5 mil. KSAZČ však předpokládá, že se může jednat o částku 

až 5 mil. Kč. 

 



6) V diskuzi bylo zmíněno, že 4 subjekty ještě nepodepsali veřejnoprávní smlouvu k dotaci na provoz sportovní 

nebo zájmové organizace. Konkrétně se jedná o Z. Plíhalovou, ModelKlub MH, SK Veselá a Jednotu Bratrskou. 

 

Další schůze se uskuteční 20.8. od 18:00 v Hale Bios. 

  

 

Zapsal: Jan Mareš 

Rozesláno: 20.8.2015  

 

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


