
§portovní komise RM ze dne 25.10.2021 
Přítomni byli: Dušan Kubica, Michal Vágner, Vít Zlámal, Georgios Karadzos, Lukáš Backa, Petra Zivrová,,R 
zhvnèk wøıf 4,/ 014//żz, .› //4 / 

ˇ Čì ˇ ' ' ˇ 

Omluveniz Pavlína Spatenková, Vasílìs Teodoridis, Martin Heřmansl(ý” 
slu ccm“ ' 

_ 

ˇ vu 
n 

.z 1 . 

Pro ram 'ednáníz 2°Š'°;fi-Ä 
Ĺpraaova-M _fi-li ......... .,- / 

Listů dok.: 
Poó. příloh: 
pač. listů: . 

E1379 "r\Il‹: ,-, .,, , 
._ 

. ı....ı..ı..; . . . . . .; . . . . . . .. š>‹»~ż~ 

Informace Z jednání rady města (Zastupitelstva města) 
. Dotační program na rok 2022 
. Aktuální informace - Zimní stadion, letní stadion 

Různé 

//2Ĺ 

Schválení programu: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: O 

1. Informace Z jednání rady města (zastupitelstva města) 

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

0 93. RM rozhodla o výběru zpracovatele Analýzy potencionální poptávky po sportovištích ve městě 
Dvůr Králové nad Labem a rámcové studie proveditelnosti vč. analýzy dopadů pro vybraná 
sportoviště, Zpracovatelem je KROKEM s.r.o. 

0 Po rekonstrukci bylo předáno Gymnáziu multifunkční sportovní hřiště. 

Z předchozího jednání SK vyplynuly úkoly: 

0 zpracovat podklady pro možné rozšíření otevírací doby letního stadionu a Tyršova koupaliště (toho i 

S možností využití sportovišť v areálu mimo „koupací sezonu”) dle podkladů sportovní komise RM a 

následně předložit Radě města Dvůr Králové nad Labem k posouzení realizovatelnostì (termín 

31.8.2021) - dosud nebylo realizováno, dle slov ředitele TSM bude Zpracováno po zpracování zadané 
Analýzy viz výše ; 

0 Zajistit aktualizaci informací O sportovních zařízeních města na turistickém portálu, Zajistit umístění 

odkazu i na webových stránkách města a prověřit možnosti rezervace sportovišť - proběhla 
aktualizace kontaktů a popisu sportovišť na webu, vyžádány by/y aktuální informace O sportovištích 

škol; 

0 zapracovat částku ve výši 50.000 Kč na studii vybudování skateparku na p. p. č. 1507/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem do návrhu rozpočtu na rok 2022 - v návrhu rozpočtu je zapracována částka 300 

tis. na PD skatepark a pumptrack. 

Závěr: SK bere na vědomí informace z jednání RM a ZM. SK doporučuje doplnit na turistický portál 
informace o pronájmu „školních sportovišť" (vč. kontaktních osob v jednotlivých zařízeních) a 

doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu položky dle akčního plánu rozvoje sportu. 

Hlasování k bodu: PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE: O 

2. Dotační program na rok 2022 

Členové SK odsouhlasili návrh dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2022. 

Zapracovány byly jen drobné úpravy. V novém modulu dotační program spisové služby VERA, ve kterém 
budou od ledna 2022 zpracovávány jednotlivé žádosti, je možné využit i případné hodnocení jednotlivých 

dotačních programů. Nezávazně můžeme vyzkoušet. V návrhu na rozpočet je pro dotační program 7 mil. Kč. 
Vyhlášení dotačního programu bude předloženo RM po schválení rozpočtu města na rok 2022. 

Závěr: SK odsouhlasila text vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu na 
rok 2022 a doporučuje nekrátìt navrženou částku 7 mil. Kč. 
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3. Aktuální informace - zimní stadion, letní Stadion 

Již v květnu RM uložila vedoucímu RlSM zadat studii letního a Zimního Stadionu dle podkladů SK. 
Následně byl RM předložen záměr Zadáııí Studie na letní stadion, ten schválen nebyl, ale nabídnuta byla 
možnost zpracování Analýzy potencionální poptávky po sportovištích ve městě Dvůr Králové nad Labem 

` 

._Íi'~tŠämČ`ové'-st-u§1`iÉ,Tařoveditelnosti vč. analýzy dopadů pro vybraná sportoviště. Před Zadáním analýzy byli 
vyzvání mj. i členové Sportovní komise RM k účasti na jednání před objednáním dokumentu. Zpracování 
analýzy bylo zadáno firmě KROKEM S. r.o., počítá se is realizací odborného workshopu na téma sportovní 
infrastruktury. 

V nultém ročníku participativního rozpočtu vyhrál projekt workoutu na atletickém stadionu, podle 
aktuálních informací by k samotnému umístění prvků mělo dojít v úterý 2. listopadu 2021. 

Závěr: SK bere na vědomí informace týkající se areálu zimního a letního stadionu. 
Hıasøvání K hodu: PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE: O 

4. Různé 

Diskutováno bylo využívání atletického Stadionu veřejností - dle informací správce sportovišť, atletickou 
dráhu v letních měsících využívají sportovci, a to i Z jiných městjako ,,veřejnost" tedy zadarmo (organizované 
Skupiny by měly platit pronájem). Řešením by bylo areál znepřístupnit pro veřejnost, což je vrozporu 
S vyjádřením SK z minulého jednání a zadaného úkolu: SK doporučuje Zpracování podkladů (vč. případného 
kamerového systému) pro rozšířenou otevı'rací dobu -zimnı'obdobı'přes týden io víkendu v době, kdy na oválu 
nebude sníh a mráz a přes léto O víkendech (pokud nebude fotbalový zápas, závody nebo jiná soutěžnı' 
aktivita). Na základě předložení uvedených podkladů může RM uložit TSM rozšířenı' otevíracı' doby. 
Vtuto chvíli by bylo vhodné oslovit stadiony, které fungují obdobně, tj. atletická dráha je pro veřejnost 
k využití Zdarma. Následně případně řešit aktualizaci provozního řádu. 

Závěr: SK trvá na úkolu kmožnému rozšíření otevírací doby letního Stadionu dle podkladů Sportovní 
komise RM a následně předložit RM k posouzení realizovatelnost a zároveň doporučuje prověření 
fungování jiných atletických stadionů a případně řešit aktualizaci provozního řádu ve smyslu užívání 
stadionu veřejností x organìzovanou skupinou. 

Hıasøvání K bodu: PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE; O 

Dalšíjednání sportovní komise bude dne 29.11.2021 v 16:30 h, na které přislíbil účast i Zpracovatel Analýzy 
potencionální poptávky po sportovištích ve městě Dvůr Králové nad Labem a rámcové Studie proveditelnosti 
vč. analýzy dopadů pro vybraná sportoviště. 

Zapsala: P. Zivrová 

předseda komise


