
 

 

Zápis 

z jednání komise pro sport a volný čas 

 
Den: 29 4. 2019 

Místo konání: radniční sál, budova čp. 1 

Přítomni: předseda Mgr. Josef Ležal,  

Členové: Jiří Pospíchal, Ing. Jaroslav Petrásek, Iveta Librová, Marcela Chuchlová, Mgr. 

Renata Tejnská, Michaela Fikejzová, Diana Minaříková, Ing. Milan Majer, Pavel Kvasnička. 

 

Host: Mgr. Pavel Janík 

 

Komise byla zahájena v 18.00 hodin, předseda komise konstatoval, že k zápisu z minulého 

jednání nebyly žádné připomínky. V rámci programu požádal vedoucí pracovních skupin o 

informaci, jak nové skupiny pracují. 

Program: 

1) Informace pracovních skupin: dohoda o termínech jednání  

a) Město v pohybu  

b) Plán rozvoje sportu a volného času do roku 2025 - gestor za město A. Bauerová 

c) Fond sportu, kultury a vč  

2) posouzení investičních akcí a oprav sportovních zařízení a zařízení pro VČ (Pavel Janík) 

     Investice TJ Liblice, SK Č. Brod, TJ Slavoj, T. J. Sokol a města: hřiště u penzionu Anna 

                                       hřiště ve Štolmíři 

                                       krytý bazén (návrh Českobroďáka) 

                                       Singltrek v Dolánkách 

3) info POPOLES 

4) Různé  

 

 

1) Informace pracovních skupin  

Viz jednotlivé body  

 

a) Akce a pracovní skupina Město v pohybu  

Akce v termínu 9 – 15. 9. 2019 je v přípravě. Nově je pojatá koncepce: cílové skupiny v týdnu  

senioři a děti prvního stupně ZŠ ( projektové dny na Kutilce) Závěr v sobotu na Kutilce, už 

nebude volně prožitý den, ale otevřené tréninkové hodiny sportu (např. 20 minut basketu) a 

pódiová vystoupení. Organizátorky stále bojují o zařazení mobilního vláčku pro seniory a 

klienty USP Zvoneček. Cena cca 12 tis. Kč je sice vysoká, ale při poslední akci byl vláček 

zcela naplněn nejen seniory, ale i rodinami s dětmi. Za organizátory v dohledné době zašlou 

Iveta nebo Marcela členům komise koncepci materiálu k připomínkám a nápadům. Bylo 

navrženo rozšíření této pracovní skupiny o Dianu Minaříkovou a paní Tejnskou. 

 

b) Pracovní skupina Plán rozvoje sportu a volného času do roku 2025 - gestor za komisi  

Pavel Kvasnička za město A. Bauerová) 

pracovní skupina se nesešla, zatím jen osloveni radní + STAN jaké jsou priority města v této 

oblasti. Podpora je, ale nejsou finance. Město by mělo mít plány do budoucna a řídit se jimi.  

 

 

 

c) Fond sportu, kultury a VČ  



 

Informace členům: Pro kraj se uvádí zdůvodnění, že plán rozvoje sportu je zahrnut ve 

Strategickém plánu KO 10, ale současná rada nemá k dispozici dostatečné informace o 

jednotlivých akcích před samotným jednáním. To se týká např. akce Singltrek, nového hřiště 

u školy. Chybí tu plán těchto akcí. Ministerstvo při schvalování žádostí požaduje synergii 

finančních prostředků na 1. místě.  

  

Shrnutí vývoje pravidel Fondu. V minulosti byla oslovena kulturní komise, která nebyla 

schopna připravit výzvu 4 za kulturu. Kultura byla vyjmuta pod část města jako akce 

města a je tu městská organizace, která kulturu provozuje v KD SVĚT. 

Částka fondu 7 900 tis. Kč je stále nedostačující, je podceňovaná a neadekvátní. Sport je 

v rámci spravovaného majetku zabezpečen i pro školy. Členům komise budou zaslány 

podklady programu podpory, kde v letošním roce byla zjednodušena ekonomická část. 

Do určité částky stačí objednávka a při větším objemu smlouva. Do prázdnin by měla 

být hotova 1. pracovní verze kolik Programů a v jakém rozsahu bude. Ve výběrové 

(hodnotící) komisi nebude nově žádný člen nebo zástupce od žadatele, aby nebyl střet 

zájmů.  

 

Připomínky členů komise:  

Ve městě se dělají nepromyšlené a málo připravované akce. Například řešení koupaliště je jen 

ve studiích? Je jich několik zpracovaných a zaplacených a žádná zrealizovaná? Organizace 

zabývající se sportem a volným časem nevědí, co město chce a brzdí tak jejich činnost i 

rozvoj. Stane se komise plnohodnotným orgánem a bude město naslouchat jejím 

připomínkám a názorům? Komise má mluvit do koncepce a pomoci ji připravit pro 

dlouhodobou udržitelnost.  

Chystají se projekty a čeká se na výzvy k dotacím a neudržuje se stávající majetek? Např. 

hřiště na Škvárovně už potřebuje údržbu. 

 

Při účasti v několika předchozích komisích vidí toto období zatím jako nejhorší ve vztahu 

komise = rada, výstupy z komise nejsou plně vnímány. Rada nebere komisi jako partnera, ale 

jen jako nutnost naplnění zákona. 

 

V připomínkovacím procesu materiálu nejsou žádné připomínky a rozhodnutí rady jde mimo 

komisi. V jednacím řádu je možné rychlé projednání formou Per rollam. Jakýkoliv projekt 

týkajících se sportu by měl projít komisí, jinak je jednání a scházení komise zbytečné. 

 

S tajemníkem města Ing. Alešem Kašparem a radním Pavlem Janíkem byla projednaná 

facilitátorka paní Bauerová, která ve spolupráci s Pavlem Kvasničkou a komisí zpracuje 

podklady Plánu rozvoje SVČ do roku 2025. 

 

2) posouzení investičních akcí a oprav sportovních zařízení a zařízení pro VČ      

Investice TJ Liblice, SK Č. Brod, TJ Slavoj, T. J. Sokol a města: hřiště u penzionu Anna 

                                       hřiště ve Štolmíři, krytý bazén (návrh Českobroďáka), Singltrek 

v Dolánkách 

 

TJ Liblice: Je hotová střecha a dokončen umělý trávník. 

T. J. Sokol: Plánuje opravy dle dotací u vstupních dveří, schodiště a dokončit opravu fasády 

Kutilka: Práce na rekonstrukci areálu stále probíhají, je doasfaltováno, zatím není trávník – 

čekalo se, až zaschne asfalt. Areál je zatím stále nepřístupný veřejnosti. 

Hřiště u Anny a hřiště ve Štolmíři: podané projekty 

Krytý bazén: Na plánované části nová čtvrť Cukrovar je pověření o jednání 

s investorem/developerem 



Singltrek: Byla to akce kulový blesk, předtím dlouho ležela u ledu. Na Pošembeří byla výzva 

pro tento rok. Od března jednal Pavel Kvasnička, připravil projekt a podal žádost v termínu do 

29. 3. Dotace byla potvrzena na 100%. Jde o tři trasy pod plynovodem, propojení Dolánek 

s hláskou. Spoluautorka Katarína Tothová, sportovkyně z Českého Brodu má ambici pořádat 

pravidelné akce na využití tohoto areálu. Provoz a údržbu bude zajišťovat spolek Singltrek, 

bude to ve výpůjčce, z města jen materiální pomoc (např. dřevo z lesa apod.) Projekt byl 

představen veřejnosti koncem dubna. Stavba v roce 2020, akci Po-po-les neohrozí. 

 

3) info POPOLES 

Akci tradičně připravuje středisko skautů Ing. Ládi Nováka na sobotu 1. 6. 2019, očekává se 

opět masová účast při pěkném počasí. 

 

4) Různé 
Předseda Josef Ležal: 

 Informoval komisi, že na 6. ročník tradiční skautské akce 72 hodin (dobrovolná 

úklidová akce vybraných lokalit) při počtu 15 účastníků nedosáhli na dotaci z Fondu a 

nezaplatil se ani kontejner na posbíraný odpad. Akci z tohoto důvodu už nebudou 

pořádat. 

 Skautská klubovna Psohlavců má zcela naplněnou kapacitu a odmítají nové členy. 

Letní tábor byl vyprodán během 4 hodin! 

 Svojsíkův závod pořádaný koncem dubna byl úspěšný, účast byla 200 dětí z okresu 

Kolín.  Akce se velice líbila Regionálnímu muzeu i penzionu Anna. Velký zážitkem 

pro děti byly rafty. 

Ing. Jaroslav Petrásek: 

 Informace k osobnosti a výstavě k 100. Výročí úmrtí ing. arch. Jana Kouly. Pozval 

členy komise na pietní akt na hřbitov a na výstavu do KD SVĚT. 

 

Usnesení komise doporučení pro RM: 

Komise doporučuje radě, aby materiály týkající se sportu a volného času byly zaslány 

komisi k projednání. 

 

Termín příští komise byl stanoven na pondělí 10. 6. 2019 v 18:00 hodin v radničním sále 

 čp. l.  Z důvodu dovolené zapisovatelky Zdenky Bočkové zápis z tohoto jednání vyhotoví 

Iveta Librová. 

 

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 19.45 hodin 

 

Úkol pro zapisovatelku: Zajistit podklady z jednání pracovní skupiny Plán rozvoje sportu a vč 

do 2025 na příští jednání komise. 

 

Zapsala: Zdenka Bočková 

Ověřil: Mgr. Josef Ležal 


