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Zápis z 10. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína, konaného dne 

23. 2. 2021  

 

 

Celkový počet členů komise: 10 

Počet přítomných členů komise: 9, omluven 1 (Pavel Lindovský) 

Hosté: pan starosta, paní místostarostka 

 

Program:  

1) Přivítání hostů, poděkování za dosavadní činnost   

2) Úkoly z minulého jednání 

3) Úkoly a hodnocení projednávané korespondenčně, plus dotazy na vedení města  

4) Zázemí TJ a FC Hlučín, stav a problémy. 

5) Žádosti o dotace, návrh dotací na rok 2021. 

6) Různé 

 

Stručný průběh jednání 
 

 

1) Hosté pan starosta, paní místostarostka, přivítání a předání pozornosti 

 

2) Úkoly z minulého jednání: 

 

 Koupě chatky od SaR na volejbalové kurty cena: Pan ředitel SaK zjistí cenu a opotřebení – splněno, 

chata koupena 

 

 Pan ředitel SaK navrhl, aby se při sanaci oplotilo florbalové hřiště, aby se předešlo případnému 

poškození. 

 

 Pan Tkačík se dotázal, zda by byla možná výměna osvětlení na multifunkčním hřišti v Darkovičkách 

za modernější – budou řešeny možnosti - zpracovává se projekt, paní Holibková z OInv VŘ na 

svítidla, je v řešení 

 

 Pan Košař přednesl, že by bylo přínosné ještě jedno beachvolejbalové hřiště (dvě hřiště u sebe) – TJ 

Hlučín podá žádost na zhotovení dalšího beachvolejbalového kurtu. – pracuje se na projektu.  

 

 K využití prostor nad kotelnou sportovní haly….JE NĚCO NOVÉHO ? – aktuálně je tam bazénová 

technologie, do budoucna je možné nějaké využití, např. nějaký sál, ale musel by se udělat nový 

vstup 

 

 Po domluvě s ředitelem SaK, panem Nováčkem, zůstává platný postup u pronájmů tělocvičen:  

Primárně dostávají v každé tělocvičně přednost místní. Členové komise se dohodli, že při tvorbě 

 rozpisů na rok 2022 musí být požadavky na pronájem předloženy během června 2021, následně 

 budou zájemci o volné termíny přizváni na jednání komise, kde bude projednán harmonogram. 

 Předběžně by mohla být pravidla nastavena takto: např. využití do 19 hodin mládež a od 19 h. 

 dospělí. – požadavky na online rezervační systém, bude cca od září, nyní fáze programování, příp. 

využitelný i  na další prostory. 

 

Dotaz – nevyužité permanentky 2020 na vstup do sauny, masáže, bowling – mohou být i dále 

čerpány. 
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3) Vzhledem k situaci s covidem19 se neuskutečnilo poslední plánované jednání v roce 2020.  

 

Problémy byly řešeny korespondenčně: 

 

1. Úprava a doplnění „Programu pro poskytování dotací ….. - splněno 

2. Varianta umístění a situace víceúčelové haly - vybrána 

 

 

3. Informace od vedení města: 

- SRA, krátce o sanaci – neustále probíhají jednání, stavba zastavena kvůli mrazům, nyní se 

rozběhne, řeší se bezpečnostní přeliv – zbourání starého, vybudování nového, ale hráz je 

nestabilní, nyní v řešení, nutné naprojektovat umístění hráze 

- nová sportovní hala, stav, pokrok 

 Nová víceúčelová sportovní hala v Hlučíně - vedle dětského ranče (novinky, studie, projektová 

dokumentace, apod. - jaký je konkrétní plán a harmonogram na rok 2021), - OPaS – zpracovává 

v průběhu března VŘ na studii, do června – července by měla být studie hotová 

 Venkovní florbalové hřiště na hlučínské štěrkovně - vedle Laguny (novinky, apod. - jaký je 

konkrétní plán na jaro/léto 2021 a to s ohledem na aktuální revitalizaci). – nebude možné s ohledem 

na staveniště, bude zákaz vstupu 

 Hala tenis – výstavba nafukovací haly probíhá podle upraveného harmonogramu, nyní se bude dělat 

umělý povrch – dokončení duben 2021 

 drobné investice, dokončení plotu u volejbalu – řeší OInv., navazuje na asfaltaci cesty, v projektu jen 

2 m, volejbal chce 4 m 

 stříšky nad vchodovými dveřmi – požadavek předán OInv. 

 výstavba nového beachvolejbalového kurtu – žádost včetně projektu bude podána – Komise 

TVSVCM doporučuje ke schválení 

 

4) Nová budova zázemí a šaten FC a TJ 

 - stále v řešení úhrada za vodu, energie, není stanoven způsob odečtu, nejsou oddělené měřiče 

 - SaK má připravit návrh, popř konkrétní řešení – stavba převedena do správy SaK, plánované  

slavnostní otevření s otazníkem vzhledem k situaci. V řešení jak se bude rozdělovat úhrada energií, 

doplňují se měřiče – ředitel SaK svolá schůzku zástupců TJ, FC SaK, Tepla a města 

 

 

5) Žádosti ……………….   počet…21 

 

a)  Formální kontrola: 

  Žádost číslo 12 byla vyřazena z hodnocení pro nesplnění podmínky   

 oprávněnosti a způsobilosti – žadatel nemá sídlo v Hlučíně (podle Článku II. bodu 6)   

 „Programu“) 

 Odstranitelné méně závažné nedostatky: 

  žádost 67, 20, 15 – po upozornění vše v pořádku  

 

b)  Udělení výjimky: 

Komise TV navrhuje udělit výjimku z Článku II. DOTACE, bodu 4b) Programu pro hodnocení a 

 poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2021 u 67 a nevyloučit jeho  žádost pro 

nesplnění podmínky dodržení termínu vyúčtování dotace za rok 2020.  

 

c)  Celková suma požadovaných dotací: 6848500 Kč 

 Celková suma k rozdělení:   4100000 Kč 

 Hodnoceno:    20 žádostí 

 

Komise projednala jednotlivé žádosti o dotaci a podle svého klíče a pravidel navrhla radě následující 

rozdělení dotací pro rok 2021: 



3 

 

 

Viz tabulka.  

 

 

 

6)  Různé: 
 

- návrhy na ocenění sportovců města lze zasílat do 31.3.2021. 

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích: 

1) za přínos v oblasti sportu:  

Budou přijímány návrhy na ocenění v oblasti sportu v těchto kategoriích: 

A) Kategorie jednotlivci – dospělí 

B) Kategorie jednotlivci – mládež do 19 let včetně 

C) Kategorie kolektivy – dospělí 

D) Kategorie kolektivy – mládež do 19 let včetně  

E) Kategorie trenér, funkcionář, organizátor soutěží, akcí 

(v oblasti sportu blíže specifikovat, např. dorost U 16 nebo mladší žáci, trenér koho, apod.), 

2) za přínos v oblasti kultury: jednotlivci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny 

3) za přínos v jakékoliv oblasti veřejného života „Výrazná osobnost roku ve městě Hlučíně“ 
 

-  FK Darkovičky letos slaví 90 let existence – podle epidemiologické situace oslavy v měsíci červnu, 

exhibiční  zápas 

 

-  Předseda poděkoval všem členům za aktivní práci a iniciativu v komisi (dodatečně za rok 2020, 

protože  poslední jednání plánované na 9.12.2020 muselo být zrušeno).  

 

 

 

-  Termín příštího jednání komise byl stanoven na :     středa 14.4.2020 v 17.00 hodin ve sportovní hale, 

        náhradní prostory: klubovna v budově TJ a FC  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Barátová Mgr. Miroslav Skoták 

 předseda komise 


