
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST 

konané dne 15. 10. 2015 v malé zasedací místnosti MěÚ MH, od 17.30 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, J. Bína, T. Ježek, M. Šumera, J. Hozman, V. Zlatušková, D. Maroun, M. Korych 

Omluveni:  V. Haas, M. Forst, Vl. Čermák, T. Rakouský 

Nedostavili se: - 

Hosté:  - 

 

PROGRAM:  

1) Návštěva Haly Bios – stručné seznámení komise s průběhem minulé schůze.   
2) Koncepce sportu – pokračování v získávání vstupních informací, strategický plán města 
3) Zhodnocení ročního působení komise 
4) Diskuze 

 
 
Zápis: 

1) J. Mareš seznámil všechny přítomné s průběhem minulé schůze v hale Bios. Hala je ve stavu odpovídajícím 

svému věku. S rostoucím stářím haly vyvstávají stále nové požadavky na opravy. Nejaktuálnější je oprava 

střechy, kterou v letních měsících zateklo.   

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

s rezervou na opravu střechy.    (pro 8, proti 0, zdrželo se 0) 

2) Práce na koncepci sportu v MH pokračuje pozvolna sběrem dat. Během léta byl vytvořen univerzální dotazník 

pro hřiště a sportoviště v k.ú. MH a byl zaslán k vyplnění vlastníkům a uživatelům největších sportovišť a hřišť. 

Doposavaď se vyplněný dotazník vrátil od MSK, TJ Sokol, SK Veselá a haly Bios. V průběhu podzimu se bude 

p. Mareš snažit získat vyplněné dotazníky od provozovatelů nebo majitelů ostatních větších sportovišť (TK 

MH, Kurty Dneboh, školní hřiště,… ). Dalším krokem bude zpracování „generelu“ veřejných hřišť a sportovišť. 

Tento dokument by měl osahovat základní informace o hřišti, případné nedostatky a základní 

fotodokumentaci.  Sběrem dat a průzkumem dětských hřišť v MH byla pověřena paní Zlatušková. Spojí se 

s paní Tomášovou, která již projevila zájem na tomto pracovat.  

P. Mareš informoval, že další zásadní informace pro koncepci sportu bude možné čerpat v průběhu 

zpracování nového strategického plánu. Toto zpracovávání bude probíhat na přelomu roku a bude zde mít 

veřejnost možnost vyjádřit se ke stavu či nedostatkům v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit.  

 

3) J. Mareš zhodnotil skoro roční působení komise pro sport a zájmovou činnost. Víceméně se nepodařilo 

naplnit základní cíl a to aktivizace a přinášení zkušeností a nápadů.  Předseda komise vidí spoustu rezerv 

hlavně ve svém působení – odkládání předem stanovených termínů schůzí, absence zápisů a obecně málo 

iniciativy – a proto se rozhod dát funkci předsedy k dispozici. Nenašel se však nikdo, kdo by měl o funkci 

zájem. Je víc jak nutné, aby komise měla svého tajemníka – zapisovatele, delegovaného ze zaměstnanců 

MěÚ. 

 

Usnesení: Komise pro sport a zájmovou činnost ukládá Radě města přidělit komisi zapisovatele – 

tajemníka. 

  (pro 8, proti 8, zdrželo se 0)  

4) Diskuse 

Komise diskutovala o tom, co v MH chybí, které objekty či pozemky by bylo možné využívat k volnočasovým 

aktivitám, nebo čím bychom se mohli inspirovat v okolních obcích. 



a. Crossfitové hřiště – návaznost na komisi v první pol. 2015 – v MH sídlí firma zabývající se právě 

realizací crossfitových hřišť.   http://www.rvl13.com/cz/  - do budoucna domluvit schůzku a poptávku 

realizace CF hřiště v MH. Komise se dále zabývala vhodným umístěním tohoto hřiště v MH. 

Diskutovala se lokace vedle haly BIOS, Na kamínkách nebo u ZŠ Studentská. 

Usnesení: Komise pro sport a zájmovou činnost doporučuje Radě města případnou realizaci 

crossfitového hřiště za II. ZŠ.  

b. Dále komise probírala jaké možnosti naložení s „dopravním hřištěm“ a možnost cyklostezky skrz 

dolce od Hoškovic po letní kino. 

c. P. Šumera vznesl nápad, zdali by nebyl pro cyklistickou veřejnost zajímavý singltrek z vrchu Káčov. 

d. Pro volnočasové nebo sportovní aktivity komise určila jako zajímavý objekt bývalou kotelnu v ČSLA – 

Je třeba zjistit, jak se využívá v současnosti a jaký je plán s touto budovou do budoucna. Možné využití 

pro například pro nízkoprahový klub nebo hlídací centrum. 

Další schůze se uskuteční 10. 12. 2015 od 18:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mnichovo Hradiště. Pozvánka 

s programem bude rozeslána týden dopředu. 

 

  

 

 

 

Zapsal: Jan Mareš 

Rozesláno: 17.11.15    

 

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

http://www.rvl13.com/cz/

