
Sportovní komise RM ze dne 21.06.2021 

Přítomni byli: Dušan Kubica, Michal Vágner, Vít Zlámal, Georgios Karadzos, Lukáš Backa, Petra Zivrová, 

Martin Heřmanský, Zbyněk Wolf 

Omluveni: Pavlína Špatenková, Vasilis Teodoridis 

Program jednání:  

1. Informace z jednání rady města (zastupitelstva města)  
2. Provoz letního stadionu pro veřejnost  
3. Provoz Tyršova koupaliště  
4. Aktuální informace - zimní stadion, koupaliště  
5. Informace k údržbě běžkařských tras  
6. Možné plochy pro skatepark  
7. Žádost o změnu účelu TJ SOKOL Lipnice  
8. Žádost o dotaci nového oddílu twirlingu  

Schválení programu:  PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
 

1. Informace z jednání rady města (zastupitelstva města) 

Členové SK byli informováni o přijatých usneseních rady a zastupitelstva města: 

ZM schválila zpracovaný Akční plán rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021 – 2022. 

RM uložila vedoucímu RISM zadat studii letního a zimního stadionu dle podkladů SK (do 31.8.2021) – kvůli 
upřesnění některých informací budou v průběhu kontaktováni členové SK nebo uživatelé sportovišť 
(koordinace D. Kubica, P. Zivrová, Z. Wolf). 

RM uložila vedoucí OEMM vytipovat vhodné pozemky města pro případné přemístění nebo realizaci 
nového skateparku. 

ZM schválilo nákup pozemků od České obce sokolské  – jedná se o sportovní hřiště v k.ú. Lipnice. 

ZM schválila 2. rozpočtové opatření - + 250.000 Kč příspěvek TSM na údržbu sportovišť, - 4.200.000 Kč na 
rekonstrukci zimního stadionu.  

Závěr: SK bere na vědomí informace z jednání RM a ZM. 

Hlasování k bodu:  PRO: 8    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

2. Provoz letního stadionu pro veřejnost 

Diskutována byla možnost rozšíření otevírací doby letního stadionu pro veřejnost. V letní sezóně je 
stadion otevřen veřejnosti v otevíracích hodinách dle provozního řádu. Myšleno bylo především rozšíření 
o víkendy, kdy neprobíhají na stadionu fotbalové zápasy nebo atletické závody apod., případně v zimní 
sezóně. Navrhováno bylo doplnit osvětlení (požadavek je v podkladech ke studii celého sportovního 
areálu), kamerový systém. Zároveň byla konstatována malá propagace otevírací doby stadionu. Navrženo 
umístění rychlého odkazu na titulní stránku webu města na sportoviště (doplnit o aktuální údaje 
a otevírací dobu, případně možnost rezervace).  
 
Závěr: SK doporučuje zpracování podkladů (vč. případného kamerového systému) pro rozšířenou 
otevírací dobu – zimní období přes týden i o víkendu v době, kdy na oválu nebude sníh a mráz a přes 
léto o víkendech (pokud nebude fotbalový zápas, závody nebo jiná soutěžní aktivita). Na základě 



předložení uvedených podkladů může RM uložit TSM rozšíření otevírací doby. Zároveň SK doporučuje 
zvýšení propagace otevírací doby stadionu a nabídku všech městských sportovišť. 
 
Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

3. Provoz Tyršova koupaliště  

Diskutována délka otevírací doby koupaliště. Dosud řešeno dle aktuálního počasí. Návrh je na prodloužení 
sezony alespoň do poloviny září a zmíněna byla i posunutá ranní otevírací doba. Obdobně jako 
u atletického areálu je nutné prověřit skutečnou návštěvnost v těchto časech. Zároveň byla řešena 
možnost návštěvy jen sportovišť v areálu mimo koupací sezonu. Odpovědi by mohla přinést mj. i diskuse 
(anketa) ohledně koncepčního řešení celého areálu. 

Závěr: SK doporučuje zpracování podkladů k možnému prodloužení otevírací doby (případně sezóny) 
areálu a vstupu na sportoviště mimo „koupací sezonu“. Po předložení podkladů může RM rozhodnout 
o realizaci rozšíření otevírací doby.  

Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

4. Aktuální informace - zimní stadion, koupaliště  

Zimní stadion – 1.6.2021 proběhla schůzka (videokonference) k technologii chlazení ICEGRID i se zástupci 
dodavatele technologie a provozovatele zimního stadionu s ICEGRID. V tuto chvíli se řeší možná návštěva 
stadionu v Německu. I přes skutečnost, že je vysloven nesouhlas uživatelů a správce sportoviště s realizací 
výměny chlazení za tuto technologii, byla podána žádost o dotaci s tím, že není podmínkou za každou 
cenu dotaci přijmout. 

Koupaliště – proběhlo jednání zastupitelů s přizvanými architekty a zástupci plaveckého klubu. Aktuálně 
je vůle řešit budoucí podobu s veřejností.  

Závěr: SK bere na vědomí informace k zimnímu stadionu a koupališti a doporučuje RM neřešit jen 

samotnou rekonstrukci rekreačního bazénu, ale areál koupaliště jako celek vč. ostatních sportovišť. 

Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

5. Informace k údržbě běžkařských tras  

Jan Holan zpracoval projekt na údržbu běžkařských tras ve městě. Tento projekt počítá s případnou 
podporou města ve výši až 75.000 Kč ročně. V akčním plánu je schválena na základě doporučení SK ročně 
částka ve výši 30.000 Kč (od r. 2022). Až bude nastaven jasný systém nositele celého projektu (koordinátor 
projektu) je možné znovu otevřít diskusi. 

Závěr: SK doporučuje ponechat stávající stav (tj. 30.000 Kč na údržbu ročně) jako samostatnou položku 
v rozpočtu města). 

Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

6. Možné plochy pro skatepark  

SK obdržela 4 možné městské pozemky na realizaci skateparku. Z předložených možností vybrala 
pozemek u garáží ve Strži. Nyní je nutné svolat všechny zúčastněné a prodiskutovat podobu skateparku. 
Bylo by vhodné řešit vč. zázemí, osvětlení, kamerového systému.  

 

Závěr: SK doporučuje RM zadat přípravu studie možného skateparku na vybraném pozemku.  

Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 



7. Žádost o změnu účelu TJ SOKOL Lipnice  

TJ SOKOL Lipnice podala žádost o doplnění účelu využití dotace v roce 2021. Spolek obdržel dotaci ve výši 
75.000 Kč na energie, ale vzhledem ke skutečnosti, že nemohli využívat tělocvičnu v obvyklém rozsahu, 
nejsou schopni využít celou částku. Z poskytnuté dotace by tak část využili na nákup sportovního vybavení 
a opravu a údržbu kabin na hřišti, které jsou v jejich majetku. 

Závěr: SK doporučuje RM schválit dodatek ke smlouvě dle požadavku spolku.  

Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

8. Žádost o dotaci nového oddílu twirlingu  

Nově vzniklý spolek TwirlStars požádal o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na projekt Nastartování 
nového týmu (. Celkový rozpočet spolku je ve výši 30.000 Kč. Aktuálně cvičí 6 dětí z našeho města 
a další 2 děti dojíždějí z okolí. 

Závěr: SK doporučuje RM poskytnout dotaci ve výši 10.000 Kč na nájemné. 
 
Hlasování k bodu:  PRO: 8   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 
 
 
 
Zapsala: P. Zivrová      
    

 

         Dušan Kubica 

         předseda komise 

 
 
 


