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Zápis 

 z 15. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 15. 12. 2021 ve sportovní hale v Hlučíně.  

 

Celkový počet členů komise: 10 
Počet přítomných členů komise: 8 
Omluveni: 2 
Hosté: Mgr.Pavel Paschek, Petra Kozová, Petr Mijalovský 
 
 
Program: 

1) Seznámení s programem, představení vedoucích ze SaK Hlučín, p. o. 
2) Úkoly z minulého jednání 
3) Informace k plánované cyklostezce a poznámky pana starosty k plánovaným akcím 2022  
4) Rozpočet města a dotace na sport pro rok 2022 
5) Zpráva o činnosti komise 

      6)   Různé 
 
 
ad 1) Seznámení s programem. 
Představení vedoucích ze SaK Hlučín, p. o. – Mgr. Martin Nováček představil sportovní komisi 
vedoucí kulturního domu Hlučín – paní Petru Kozovou a vedoucího sportovní haly pana Petra 
Mijalovského.  
 
ad 2) Úkoly z minulého jednání 
Dokončení plotu u volejbalu – dle sdělení OINV objednáno u zhotovitele, v realizaci, proběhne dle 
klimatických podmínek. 

 
ad 3) Informace k plánované cyklostezce 
Na programu Zastupitelstva dne 16. 12. bude schválení úvěru na 25 mil. Kč. Bohužel ceny 
stavebních prací a materiálu jsou nyní neskutečně vysoké. O cca 1/3 vyšší než v červenci 2021, kdy 
byl zhotoven a naceněn projekt výstavby stezky. Komise doporučuje vedení města zveřejnit 
projektovou dokumentaci cyklostezky i cenu. Zatím se schvaluje jen úvěr. Není zatím v rozpočtu, 
možné varianty výstavby ovlivní výslednou cenu.  
 
ad 4) V rozpočtu je na dotace vyčleněna částka 6,5 mil. Kč. Rozhodnutím Rady města bylo na 
činnost subjektů v oblasti sportu schváleno 4,050 mil. Kč. Je to, bohužel, o 100 tisíc Kč méně než 
byl původní návrh. Pevně věříme, že v příštím roce bude sportu navrhnuto více prostředků. 
 
ad 5) Zpráva o činnosti komise – byla předložena v Radě dne 6. 12., zpráva je vytištěna a 
předseda ji pošle členům komise.  
 
ad 6) Různé, připomínky a dotazy na vedení 
Informace o vyúčtování vody a energií se subjekty FC a TJ Hlučín. Poděkování řediteli Mgr. 
Martinu Nováčkovi a ekonomce za vstřícnost při vyúčtování energií pro potřeby dotace. 
 
Probíhá rekonstrukce ubytovny nad sportovní halou, vznikne zasedací místnost pro potřeby jednání 
trenérů, apod.  
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TJ Hlučín – požadavek na pořízení 3 žíněnek a 1 lavičky do sportovní haly – domluvit s Mgr. 
Martinem Nováčkem.  
 
V roce 2022 proběhne 2. etapa výstavby parku volnočasových aktivit na Rovninách. Plánuje se 
výstavba skate parku v areálu u sportovní haly. 
 
  
 
 
Termín příštího jednání komise byl stanoven na 2. 3. 2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti 
C 607 v budově MĚÚ Hlučín. 
 
 
 
 
           Mgr. Miroslav Skoták 
 předseda komise 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Lucie Barátová        
 


