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Přítomní byli: Jan Jarolím, Dušan Kubica, Petra Zivrová, Lukáš Ba'‹:lë§}3WlaiÉtimHečmamký„_M.icmLj.. __. - 

Vágner, Vasílís Teodoridis, Vít Zlámal, Georgios Karadzos, Pavlína Spatenková 

Omluvenix Zbyněk Wolf 

Hosté: Vítězslav Šturma, Ctirad Pokorný 

Program jednání: 
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Aktuální informace k realizaci plánovaných akcív roce 2020 
. Akční plán sportu 
_ Návrh finančních prostředků na rok 2021 
. Žádosti O dotace 

1. 

Na jednání komise byli přizváni dva hosté - radní Vítězslav Sturma a vedoucí RISM Ctirad Pokorný. 
Členové sportovní komise RM (dále jen SK) byli seznámeni sjednotlivými opravami, rekonstrukcí 
apod. sportovních Zařízení města. 

Zimní stadion: bylo požádáno O dotaci na výměnu chlazení a stavební úpravy Zázemí, vzhledem 
k nastaveným pravidlům dotačního programu by se však projekt nestihl realizovat, žádost o dotaci 
byla stažena a bude podána znovu. V. Šturma představil i možnou další variantu obnovy chlazení. 

SK po diskusi doporučuje radě města nechat před podáním žádosti do dotačního programu znovu 
prověřit všechny možnosti technologií. Souvisí to i stím, že náš zimní stadion je jen ”zastřešené 
kluzíště"). 

Koupaliště: je připraven projekt na rekonstrukcí druhého bazénu, ten počítá mj. se Zkrácením tohoto 
bazénu. Diskutováno bylo io možném vyhřívání bazénu. 

SK doporučuje radě města přehodnotit zkrácení druhého bazénu v souvislosti s aktivitou občanů a 
přehodnocení možnosti vyhřívání bazénu. 

Dětská hřiště: P. Zivrová ve spolupráci STSM připraví harmonogram možných oprav, doplnění, 
vybudování dětských hřišť. Do konce roku předloží kposouzení sportovní komisi, následně radě 

ı vvı města v navaznosti na passport hrist. 

Vrhačský sektor: G. Karadzos dodal studii možného umístění vrhačského sektoru. C. Pokorný ve 
spolupráci se všemi zúčastněnými začne připravovat realizaci sektoru. 

Studie celého prostoru podoby letního a zimního stadionu: nejprve budou ověřeny požadavky 
oddílů, následně bude specifikované zadání studie. 

Realizované akce: rekonstrukce WC zázemí na koupališti, zateplení a výměna oken vtělocvičně na 
nábřeží J. Wolkera, realizace hřiště s umělým povrchem na letním stadionu, nová podlaha v hale ZŠ 
Strž, připravený projekt na realizaci hřiště s basketbalovým košem u ZŠ Strž.
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Akční plán rozvoje sportu na další dva roky bude připraven po vyhodnocení ověřených požadavků 
Sportovních oddílů. Zároveň budou dosud nerealizované aktivity přesunuty do akčního plánu na roky 
2021 - 2022. 

3. 

Diskutováno bylo O výši finančních prostředků do dotačního programu na podporu tělovýchovy a 

sportu - doporučena byla částka 7 mil. 

4. 

Členové SK (několik členů před projednáváním žádostí O dotaci odešlo) projednali dvě žádosti O 
dotaci. 

HC Dvůr Králové - akce hokejový kemp (10.000 Kč) - žádost mohla být podána v dotačním programu. 

Roman Rulf- akce Attitude Chalenge (25.000 Kč) - žádost mohla být podána v dotačním programu, 
opakovaně žádost podána na poslední chvíli. 

Clenové SK navrhují RM neposkytnout ani jednomu žadateli dotaci. 

Další termín jednání bude upřesněn. 

J n Jarolím 
Zapsalaz P. Zivrová předs Sportovní kom`Se


