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Sportovní komise RM ze dne 2.12.2019 

Přítomni byli: Jan Jarolím, Dušan Kubica, Michal Vágner, Vít Zlámal, Zbyněk Wolf, Georgios Karadzos, 

Lukáš Backa, Martin Heřmanský, Petra Zivrová, Pavlína Špatenková 

Omluveni: Vasilis Teodoridis 

Program jednání:  

1. Šatny k novému tréninkovému hřišti na letním stadionu  
2. Vybudování vrhačského sektoru 
3. Možnost vybudování workoutového hřiště 
4. Vyhlášení dotačního programu 

 
1. Šatny k novému tréninkovému hřišti na letním stadionu 

Bylo diskutováno o zázemí k novému tréninkovému hřišti. V bývalých kabinách pro volejbal 
jsou atleti, kteří nyní jednu šatnu se sprchami přenechali pro fotbalisty. Problém je dostatek 
teplé vody – řešením je zajištění dalšího bojleru, pro který je tu místo. Předseda sportovní 
komise J. Jarolím projedná s ředitelem TSM. Doplnění plnohodnotného zázemí bude nutné 
řešit v rámci zpracování studie, následně v rámci případné realizace projektu. 
 

2. Vybudování vrhačského sektoru 
Pro potřeby atletické přípravy sportovců je nutné řešit realizaci vrhačského sektoru. 

V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky mj. na zpracování projektů - Studie sportovišť letní 

a zimní stadion 500 tis. Kč, kabiny se sociálním zařízením 750 tis. Kč, PD vrhačský sektor, hřiště 

volejbal + basketbal 200 tis. Kč.  

3. Možnost vybudování workoutového hřiště 
V. Zlámal navrhl zvážit vybudování dalšího workoutového hřiště. Na základě představených 

možností vytipuje SK vhodné lokality, následně bude možné řešit finanční prostředky.  

4. Vyhlášení dotačního programu 
Členové SK projednávali návrh dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu v roce 
2020. V návrhu jsou nově tři oblasti podpory: tak jako v předchozích letech na podporu 
činnosti sportovních oddílů a pořádání sportovních akcí a nově na podporu sportovců – 
jednotlivců na sportovní přípravu a reprezentaci města. Vypuštěn byl jeden z bodů kritérií 
(zapojení dobrovolníků do realizace projektu). V souvislosti s těmito úpravami, byl upraven 
i text výzvy, drobná úprava žádosti. V návrhu na rozpočet je pro dotační program 6 mil. Kč.  
 
Další jednání sportovní komise se uskuteční až po shodě na termínu a oznámí jej všem 
členům P. Zivrová. 
 
 
 
 

Jan Jarolím 
Zapsal: P. Zivrová         předseda sportovní komise 
 


