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Přítomní byli: Dušan Kubica, Vít Zlámal, Petra Zìvrová, Lukáš Backa Michal Vágner, Georgios 
Karadzos, Pavlína Špatenková 

Omluveni: Vasilis Teodoridis, Zbyněk Wolf, Martin Heřmanský 

Host: Mgr. Ondřej Špaček, firma KROKEM 

Program '|ednání: 

. Analýza sportovní infrastruktury ve městě 

. Cena města 

. Dotace na kurzy plavání 
Otevřený dopis 

. Různé 

Schválení pvøgvamux PRO; 7 PROTI; O ZDRŽEL SE; O 

1. Analýza sportovní infrastruktury ve městě 
SK odeslala v souvislosti s prezentací dokumentu dne 24.03.2022 své připomínky. Na jednání SK byl 
přizván O. Špaček, jeden ze zpracovatelů celého dokumentu, aby Zpřesnil, zdůvodnil, Zodpověděl 
otázky - Zčeho vycházeli při tvorbě dokumentu, jakým způsobem pracovali S rozpočtovou částí 
dokumentu na jednotlivá sportoviště, jakým způsobem byly zapracovány připomínky členů SK. 
Z diskuze již nevzešly žádné návrhy na úpravy, jediný požadavek byl na zapracování možného dalšího 
postupu pro město po schválení dokumentu. 

Závěr: SK doporučuje po zapracování možného dalšího postupu pro město předložit dokument ke 
Schválení. 

Hlasování k bodu: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: O 

2. Cena města 
Byla doručeny nominace: 

Anežka Holanová -je dlouhodobě velmi úspěšnou sportovkyní. Její sportovní aktivity 
zahrnují atletiku, gymnastiku, závody na kole, olympijský šplh na laně, překážkové závody OCR 
a sportovní všestrannost. V roce 2021 zvítězila ve všech závodech ve šplhu na republikové úrovni, je 
Mistriní ČR v Olympijském šplhu na laně v kategorii žákyně do 15 let. Na překážkových závodech OCR - Gladioátor race se umisťovala vždy na medailových pozicích a své výkony Završila získáním titulu 
Mistrině ČR v kategoii žákyně 10 - 13 let. Zároveň Anežka patří mezi nejlepší cyklistky své věkové 
kategorie v kraji. 

Jiří Schreiber in memoriam - (nar. 10.2.1940 - 18.2.2021) byl dlouholetým předsedou fotbalového 
oddílu ve Dvoře Králové nad Labem, zasloužil Se tak o rozvoj sportu ve městě především ve fotbale 
a atletice.
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Hokejový klub HC RODOS (oficiálně Spolek HC Dvůr Králové) - v soutěžním ročníku 2021/2022 muži 
zvítězili ve skupině ll. ligy - sever. 
Závěr: SK doporučuje ocenit všechny nomìnované. 

Hlasování k návrhu: PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE: 0 

3. Dotace kurzy plavání 

podala žádost O dotaci ve výši 8.000 Kč na projekt Plavecké kurzy S Kačkou. 
Kurzy se budou konat ve dvou termínech na Tyršově koupališti (25. - 29.07.2022 a 01. - 

05.08.2022), a to v obou týdnech - každý den 2 skupiny S kapacitou 10 děti ve věku 5 - 12 let. 
Kurz bude vždy trvat 1 hodinu, děti povedou 2 zkušené trenérky, instruktorky plavání. 
Obdobně bude v uvedených termínech možné přihlásit se do kurzu pro dospělé (po, st a pá, 2 
skupiny, kapacita 5 osob). Dotace je požadována na kurzy pro děti. Celkový rozpočetje ve výši 
15.400 Kč, dotace bude využita na propagaci, nákup pomůcek, odměny pro děti_a pojištění. 
Vstup na koupaliště si hradí účastníci sami. 

Závěr: SK doporučuje poskytnutí dotace v požadované výši. 

Hıasøváni K návrhu; PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE: O 

4. Otevřený dopis 

SK diskutovala u textu otevřeného dopisu, který byl sepsán atlety resp. trenéry využívajícimi 
stadion ktréninku mládeže. Snaha otevřít vco největší míře veřejnosti někdy komplikuje 
sportovní aktivity nejen atletů ale také fotbalistů. O problémech, které se této problematiky 
týkají již byly řešeny s ředitelem TSM. 
Závěr: SK doporučuje přítomnost, v nejvíce exponované době (min. v pracovních dnech v čase cca 16 
- 19 h), Správce (dozoru) na stadionu, Znovu upozornit na dodržování provozního řádu, zveřejnění 
obsazenosti Stadionu í přímo u vstupu do areálu. 

Hlasování k návrhu: PRO: 7 PROTI: O ZDRŽEL SE: 0 

5. Různé 

Členové SK byli informováni o probíhajících opravách a budování sportovišť (nový povrch na 
sportovištích v areálu koupaliště) a dětských hřišť (nově ve Smetanově ulici). 
V parku Schulzovy sady se aktuálně řeší doplnění dalších prvků. Postupně bude aktualizován 
passport drobných sportovišť a dětských hřišť na území města pro lepší plánování oprav 
a postupnou obnovu. 

Zapsalaı P. Zivrová předseda sportovní komise


