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Zápis 

 ze 14. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 2.11. 2021 v budově radnice v Hlučíně.  

Celkový počet členů komise: 10 
Počet přítomných členů komise: 8 
Omluveni: 2 
Hosté: Mgr. Petra Řezáčová, Mgr. Pavel Paschek, místostarosta Bohumína pan Igor Bruzl.   
 
Program:  

1) Seznámení s programem.   
2) Úkoly z minulého jednání 
3) Informace hostů z Bohumína k víceúčelové hale a popis řešení v jejich městě.  
4) Pravidla pro udělování dotací z Města Hlučín 

      6)   Různé 
 
 
 
ad 1)  
 
ad 2) 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, původně přislíbená účelová dotace bude přesunuta na rok 2023, na programu 
jednání Komise bude v září 2022. 
 

• Dokončení plotu u volejbalu – proběhne v návaznosti na rekonstrukci ulice, termín 
dokončení cca do 7/2021. 
Úkol trvá. Prodlouženo do konce října 2021. Proč nebylo realizováno, nevíme, ale slib pana 
starosty „do konce roku 2021“. 
 

• Rezervační systém tělocvičen – Ing. Nováček telefonicky informoval předsedu komise o 
funkčnosti rezervačního systému.  

• Přehled obsazenosti tělocvičen – informace byla před jednáním komise provedena 
elektronicky.  

 
ad 3)  Přesun na začátek jednání.  
Všichni obdrželi informace od místostarosty pana Bruzla o historii, vývoji příprav a vlastní realizaci 
víceúčelové haly v Bohumíně se čtyřmi sportovišti. Důležitá informace byla cena – 50 mil. Kč.  
Vzor pro naše město, hala s jedním hřištěm (min. 40 x 20 m) – cena cca 35 mil. Kč. Termíny: 
projekt v roce 2023, výstavba v roce 2024 (2025) i bez dotace. Tento postup se jeví jako velmi 
pravděpodobný.  
 
ad 4)   V Hlučíně se stále investuje do nových sportovních prostor. 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.  
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Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města – cílem je posunout termín vyplácení dotací 
na začátek kalendářního roku.  

  
– 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.  
 

V současné době došlo ke změně v organizaci – veškerá agenda související s dotacemi byla 
převedena z odboru financí na odbor rozvoje. Proto prorok 2022 nedojde k žádným změnám 
v pravidlech pro udělování dotací z rozpočtu města. Vše je připravováno pro rok 2023.     

 
Úkol: Komise TVSVCM požaduje zajistit vyplácení dotací na rok 2023 v dřívějším termínu 
– max. do konce února. 
 

ad 5)    Různé 
 - vyúčtování energií a vody bude se subjekty FC a TJ Hlučín provedeno do 15.11.2021 
 
 - termín příštího jednání komise byl stanoven na 15.12.2021 v 17.00 hodin v prostorech 
sportovní haly v Hlučíně 
 
 
 
 
 Zapsal:          Mgr. Miroslav Skoták 
 předseda komise 


