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Zápis  

 13. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 15.  9.  2021 v areálu FK Darkovičky.  

Celkový počet členů komise: 10 
Počet přítomných členů komise: 10 
Hosté: Mgr. Petra Řezáčová, Kempný Radim, Lukáš Tkačík  
 
Program:  

1) Seznámení s programem.   
2) Předseda FK Darkovičky J. Tkačík a místopředseda Kempný – seznámení s činností FK 
3) Úkoly z minulého jednání 
4) Informace paní místostarostky k víceúčelové hale a k investicím do sportu.  
5) Pravidla pro udělování dotací z Města Hlučín 

      6)  Rezervační systém tělocvičen 
      7)  Různé 
 
 
 
ad 1)  
 
ad 2) Předseda a místopředseda FK Darkovičky informovali Komisi o současném stavu členské         

základny a o cílech a problémech FK. Přestavení novinek v areálu, spolupráce s okolními 
kluby, informace o proběhlých oslavách výročí 90 let organizované tělovýchovy 
v Darkovičkách a výtěžku sbírky.  

 
ad 3) Úkoly z minulého jednání 
 

• Pan Košař přednesl, že by bylo přínosné ještě jedno beachvolejbalové hřiště (dvě hřiště u 
sebe) – TJ Hlučín podá žádost na zhotovení dalšího beachvolejbalového kurtu – TJ pracuje 
na projektu a rozpočtu, informace předány na OINV.  
Úkol trvá 
 

• Dokončení plotu u volejbalu – proběhne v návaznosti na rekonstrukci ulice, termín 
dokončení cca do 7/2021. 
Úkol trvá. Prodlouženo do konce října 2021. 

 
ad 4) Realizace akce Park volnočasových aktivit na Rovninách. Projektuje se skatepark v blízkosti 
sportovní haly. Dokončená studie víceúčelové haly. Hotová projektová dokumentace na 
cyklostezku Hlučín-Darkovičky.  
 
 
ad 5) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města – cílem je posunout termín vyplácení 
dotací na začátek kalendářního roku. 
 

 * Upravit harmonogram tak, aby do 15. 1. byly podané dotace včetně uzavřeného 
rozpočtu předchozího roku.   
 
Termín vyplácení dotací z rozpočtu města Hlučína – spolky potřebují obdržet peníze dříve, 
nejlépe na začátku kalendářního roku. 
 – je to navázáno na schválení rozpočtu, přidělení dotací schvaluje RM či ZM, bude nutná 
aktualizace zásad.  
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Předseda komise vyzval členy k vyjádření se, co by bylo dobré z pravidel a způsobu  
přidělování dotací v Hlučíně změnit. Závěr – pouze termín vyplacení dotací na dřívější, 
nejlépe do konce ledna. (Všem členům byl dodán materiál z Krnova. Sloužil jako možná 
inspirace, nikoliv vzor. Náš systém je dobře nastavený, ale není uzavřen  pro možné 
doplnění).  
 
Paní místostarostka: Aktualizace zásad proběhne po organizační změně na MěÚ Hlučín. Pro 
dotace na rok 2022 se to již nestihne.  
 
Úkol: Komise TVSVCM požaduje zajistit vyplácení dotací na rok 2023 v dřívějším termínu 
– max. do konce února. 

 
ad 6)  Rezervační systém tělocvičen – Ing. Nováček: systém je v provozu, je na stránkách 

SaK Hlučín, zahrnuje 3 haly (sportovní hala Hlučín, tělocvična Darkovičky a Bobrovníky). Co se 
týče možnosti napojení ostatních sportovišť – bylo by nutné připlatit služby navíc. Ing. Nováček 
ověří u dodavatele. Rovněž ověří možnost zřízení online zrušení rezervace (zatím možno pouze 
online rezervovat, nikoliv zrušit rezervaci).  

 
Úkol: ředitelé škol zašlou přehled obsazenosti tělocvičen.  
 
Víceúčelová hala – dle stávající dokončené studie je bohužel nad finanční možnosti města. 

Nutné hledat vhodné dotační zdroje. Pan Plaček zkusí předložit variantní řešení bez dotace. Do 
příštího jednání komise ještě proběhne konzultace s panem starostou.  

 
 
ad 7) Různé 
 - tisková mluvčí - zveřejnit v HN pozvánku na cvičení žen – nutno upravit plakát, aby bylo 
zřejmé, že zaštiťuje TJ Hlučín. 
  
 
Termín příštího jednání komise byl stanoven na 3. 11. 2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti C 
607, 6. patro, budova C MěÚ Hlučín. 
 
 
 
 
 Zapsala: Mgr. Lucie Barátová      Mgr. Miroslav Skoták 
 předseda komise 


