
Sportovní komise RM ze dne 2.9.2019 

Přítomni byli: Jan Jarolím, Dušan Kubica, Petra Zivrová, Michal Vágner, Vít Zlámal, Zbyněk 

Wolf, Georgios Karadzos, Vasilis Teodoridis, Pavlína Špatenková, Lukáš Backa 

Omluveni:  Martin Heřmanský 

Host: Radan Černý, zástupce volejbalového klubu 

Program jednání:  

1. Dotace Romanu Rulfovi 
2. Realizace vrhačského sektoru na atletickém stadionu 
3. Návrh na úpravu ceníku sportovišť 
4. Studie letního a zimního stadionu 

 
1.  

Členové sportovní komise RM (dále jen SK) byli v průběhu prázdnin seznámeni s žádostí 

Romana Rulfa o dotaci ve výši 28.000 Kč na sportovní akci Attitude Challenge 2019. 

Korespondenčně byla navržena dotace ve výši 10.000 Kč. Tato žádost byla projednána RM 

dne 4.9.2019.  

2. 

S Radanem Černým bylo diskutováno o zachování volejbalového hřiště na atletickém 

stadionu.  Po projednání SK doporučuje na místě tohoto stávajícího hřiště vybudovat 

vrhačský sektor pro atlety dle zpracované studie Ing. L. Pavlíčkem. Antukové volejbalové 

hřiště bude nutné vyřešit na jiném místě. Z variant je nejrychlejší a nejlevnější úprava hřiště 

v Podharti „U tramvaje“. Vlastníkem je JUTA, a.s. M. Vágner prověří možnosti. Dalším 

řešením je realizace antukového hřiště v areálu koupaliště. Bude ověřena finanční náročnost. 

Po zjištění obou variant SK doporučí vhodnější variantu. Venkovní antukové hřiště je potřeba 

především pro soutěž Krajského přeboru druhé třídy, která se hraje na venkovním hřišti na 

jaře a na podzim (aktuálně tuto soutěž hrají muži). 

3. 

SK projednala návrh na úpravu ceníku TSM. Navrženo bylo: 

a) snížení hodinového nájemného zimního stadionu srpen – duben 1.400 Kč (původní 
sazba 1.600 Kč), 

b) snížení hodinové sazby v čase po – pá (6.00 – 15.00 h)  a so – ne (6.00 – 9.00 h) – 500 
Kč (původní sazba 600 Kč), 

c) sjednocení hodinové sazby pronájmu atletického stadionu (přípravka, žáci i dorost a 
muži) – 300 Kč (původní sazba muži a dorost 600 Kč), 

d) sjednocení sazby za pronájem na utkání, turnaj – 1.500 Kč (původně přípravky - 2.500 
Kč, žáci – 1.600 Kč, dorost, muži – 2.500 Kč). 



4. 

SK diskutovala o dalším možném postupu při obnově sportovišť. G. Karadzos se nabídl, že 
zajistí odborníka na projektování sportovišť pro konzultaci, jak realizovat plánovanou studii a 
následně projekt obnovy letního a zimního stadionu. 

Další jednání SK je naplánováno na pondělí  30.9.2019 od 16.30 h v kanceláři starosty města. 

 

 

 
Jan Jarolím 

Zapsala: P. Zivrová         předseda sportovní komise 


