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Zápis 

ze 17. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 20. 4. 2022 v klubovně TK Hlučín.  

 

Celkový počet členů komise: 10 
Počet přítomných členů komise: 10 
Hosté: pan starosta, paní místostarostka 
 
Program:  

1) Seznámení s programem, informace předsedy tenisového klubu 
2) Úkoly z minulého jednání 
3) Vyhodnocení nominací na sportovce roku 2021 v jednotlivých kategoriích. 
4) Náměty na změny kritérií a pravidel pro poskytování dotací z města. 
5) Obsazení tělocvičen a objednávky na 2022/2023 
6) Různé 

 
 
 ad 1) Seznámení s programem, informace předsedy tenisového klubu 
 Pan xxxx, předseda tenisového klubu – za dva roky se událo mnoho změn, letos první zimní 
sezóna díky kryté hale, poprvé máme celoroční provoz. Hala je využitá cca 10 hod. denně až do 
pozdních večerních hodin. Aktuálně probíhá malování šaten a budovy TK před sezónou. Máme 
nárůst dětí, obsazené turnaje, oproti předchozím letům s covidovými omezeními letos bude sezóna 
probíhat normálně.  
 
Prohlídka nafukovací haly, informace o družstvech v soutěžích, trenérech, o údržbě a provozu.  
 
ad 2) Úkoly z minulého jednání 
 

• Dokončení plotu u volejbalu – termín se několikrát posouval, požadavek komise na splnění 
max. do 30. 4. 2022 – splněno. 

• Úkol: nová pravidla pro dotace z města - v jednání. 
• Vyúčtování spotřeby tepla, elektřiny a vody za rok 2022 k 30. 9. 2022 – kvůli dotacím musí 

být vyúčtování předáno na Regionální pracoviště ČUS do 15. 11. - p. Nováček – 
předpokládám, že energie bude možné vyúčtovávat po jednotlivých měsících, takže to 
nebude problém. SK FC a TJ Hlučín do konce října obdrží vyúčtování. 

• Nápis SK FC A TJ Hlučín na budovu šaten – nápis zatím nebude umístěn, ale komise 
podporuje umístění loga (znaku) TJ Hlučín na pravou stranu přední části budovy. Důvod – 
za rohem nad dveřmi vchodu do šaten je to „zastrčené“. Provede TJ (potažmo volejbal), 
bude pověřen grafik k vytvoření designu.  

• Dohoda o využívání prostor šaten TJ Hlučín v novém zázemí: místnosti č. 217, 219 a 220, 
které jsou poskytnuty dočasně SK FC Hlučín, budou odevzdány od 1. 5. 2022 zpět 
volejbalistům až do 30. 9. 2022. Pak opět možno poskytnout do 30. 4. 2023 SK FC Hlučín.  
FC dodrží úmluvu k 1. 5. 2022. 

• Navýšení cen služeb a nájmu za halu po prokalkulování SaK. Režijní náklady jsou nyní 
vyšší, než nájem tělocvičny. Projedná se zájem o provoz během prázdnin. Cena vychází na 
650,- Kč/hod. Dopady cenového navýšení budou zejména na dětské hráče (resp. na rodiče 
dětských hráčů). 
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•  Komise se zabývala emailem p. xxxxx (mažoretky Ballerisimo) – požadavek na pronájem 
prostor pro skladování cvičebních pomůcek a vybavení. Nové zázemí TJ a SK FC je již 
plné. Momentálně nejsou vhodné prostory.  

 
• Informace pana starosty - stav připravenosti SRA na léto, co bude přístupno, jak bude 

vypadat druhá část sanace, kdy, do kdy atd. 
 
Proběhl kontrolní den za účasti zástupců MF a MPO. Části, které bude možné dát do 
předčasného užívání, budou zpřístupněny. Betonová cesta a výpustný objekt není hotov, 
jinak vše bude v případě příznivého vývoje otevřeno k užívání. V plánu je od začátku června 
dát do užívání vše s výjimkou oploceného areálu, tzn. cyklostezka, tzv. černá pláž, mosty 
v okolí Jilešovic. Oplocený areál by měl být aktuálně oset trávou na plochách, za podmínky, 
že tráva včas vzejde, by se mohl areál otevřít včetně části autokempu během prázdnin 
(červenec, srpen). Pak se od září opět zavře, budou probíhat dokončovací práce, 
předpokládaný konec leden 2023. Řeší se rovněž, kde proběhne řezbářská show. 
Meziresortní komise schválila navýšení peněz na druhou etapu, návrh na realizaci 2. etapy 
už na příští rok (kruhový objezd, parkoviště, infrastruktura v areálu).  
 
Ing. Plaček – je naplánovaná akce florbalu - Gyzd cup (sobota účast dospělí, neděle mládež) 
na konci června – možná by se mohlo jednat o „otevírací“ akci.  
 
 

ad 3) Vyhodnocení nominací 
 
 Návrh komise na vyhodnocení a ocenění reprezentantů za rok 2021: 

 
Za přínos v jakékoliv oblasti veřejného života „Výrazná osobnost roku ve městě Hlučíně“ 
 

Viz Příloha č. 1   
   
ad 4) Dotace. 
Návrh pana Ing. Tomáše Plačka. Vše bereme nyní jako návrhy k projednání a vyjádření 
necháme na jednání v červnu a definitivně v září 2022.  
 
Připomínky ostatních členů prosím poslat do 5. června 2022. Nové zásady (Program) je nutné 
schválit v ZM nejpozději na začátku září.  
 
Návrh komise – zvážit možnost udělat zvláštní program pro sport (oddělit dotace na kulturu a 
sociální oblast). Požadavek na zaslání celé částky najednou (nikoliv na splátky). Návrh vedení – 
poslat např. pouze 90 %.  
 
NÁVRH HARMONOGRAMU: 
Do konce července nutné mít zpracovány připomínky komise. ORŠ zpracuje zásady Programu, materiál je 
nutné odevzdat do 12. 8. 2022! 
 

1. Projednání zásad Programu v RM 22. 8. 2022 
2. Schválení zásad Programu v ZM 8. 9. 2022 
3. Vyvěšení Programu na úřední desce 30 dní před začátkem lhůty pro podání žádosti (tzn. cca 9. 9. – 

9. 10. 2022) 
4. Žádost o dotaci –  od 10. října  do 31. října 2022.  
5. Listopad - kontrola žádostí na ORŠ, rozdělení návrhů – proběhnou veškeré komise a finanční výbor 
6. ZM 15. 12. 2022  - nutné schválení rozpočtu města na rok 2023,  
7. Leden 2023 – první polovina (zřejmě mimořádná) RM – projednání dotací dle předloženého návrhu 

v případě schválení adekvátní výše objemu dotací ZM v rozpočtu na 2023, v případě neschválení 
předpokládané výše RM upraví výši dotací (asi procentuální ponížení požadovaných dotací). 
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Schválení dotací do 50.000,- a projednání dotací nad 50.000 (jdou dále do ZM) Projednání 
rozpočtového opatření – rozdělení dotací na položky a paragrafy. 

8. Leden 2023 – druhá polovina (mimořádné) ZM – schválení dotací + schválení rozpočtového opatření 
– rozdělení na položky a paragrafy. Před ZM ještě musí proběhnout finanční výbor! 

9. Únor 2023 - podepsání smlouvy – cca v průběhu 14 dní po lednovém ZM (první polovina února) 
10. Únor 2023 - vyplacení dotace – druhá polovina února (+ splněná podmínka podání celkového 

vyúčtování za předchozí rok klasicky do konce ledna)  
 
POZN.  Celý harmonogram bude ještě konzultován s odborem právním z hlediska souladu s legislativou a 
harmonogram může být v návaznosti na jejich připomínky upraven. 
 
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI: požádat T. Plačka o doplnění a vysvětlení (komise posoudí vhodnost či logiku) 

• Zaměřit se na jednotlivé žádosti - spadají opravdu pod sport nebo kulturu? 
• Zaměřit se na konkrétní sporty - venkovní/halové? 
• Zaměřit se na obecné sporty - kolektivní a individuální? 
• Zaměřit se na rozdílnost jednotlivého sportu - míčové sporty/tančírna/mažoretky/zálesáci/deskové 

hry/ministranti? 
• Zaměřit se na omezení/maximální výše dotace - spolky mohou obdržet 100% a taky 10%? 
• Zaměřit se na sporty se zápasy/nebo bez zápasů - profesionální soutěže/amatérské soutěže? 
• Zaměřit se na sporty všeho druhu - pouze tréninková část, neligová část, pohárová část a oficiální 

soutěž? 
• Zaměřit se na rozlišení jednotlivých sportovců - aktivní/registrovaní nebo rovněž členové/hráči? 
• Zaměřit se na dospělé/mládež - jednotlivé počty? 
• Zaměřit se na územní části ČR při oficiálních/neoficiálních soutěží - okres/kraj/republika? 
• Zaměřit se na další možností provozních nákladů - halové sporty vs. venkovní sporty? 
• Zaměřit se na pandemické roky nebo na období před covidem - koeficient %? 
• Zaměřit se na podrobnosti k účelovým dotacím - proč, jak a co? 
• Zaměřit se na počty tréninků v týdnu - celoroční? 
• Zaměřit se na ostatní spolkové aktivity - turnaje/kempy? 
• Zaměřit se na potřeby jednotlivých spolků/týmů/klubů/oddílů - ? 

 
 
ad 5) Obsazení haly a 2 tělocvičen a objednávky na sezónu  2022/2023 
• kdy budou požadavky řešeny, resp. do kdy je podat? – nejlépe do 31. května 2022. 
• bude někdo opouštět „své zaběhané“ termíny v hale? – není pravděpodobné, bude zřejmé po 

kontrole zaslaných požadavků 
• u TJ Hlučín volejbal nárůst počtu družstev a tím pádem i tréninkových jednotek – bude 

potřebovat více hodin 
 
Školní tělocvičny a požadavky na jejich rezervace řeší ředitelé škol.  
 
Připomínky a podněty: 
 
Předpokládaný chod tělocvičen od 1. 9 2022. Přednost při rezervacích v lukrativnějším čase mají 
kluby a oddíly s pravidelnou organizovanou činností, zbylé časy jsou rozdělovány skupinám nebo 
jednotlivcům s neorganizovanou rekreační sportovní činností. Jednotlivci – např. badminton – 
mládež by měla mít přednostní časy, dospělí např. později večer.  
 
Mgr. Nováček - bude zájem o pronájem tělocvičen během prázdnin? Zaslat co nejdříve požadavky -  
nutné zajistit personál. Zřejmě ano, florbal – kempy. Během června zájem o saunu je nižší, oznámit 
zda bude obsazená hala. Aby nemusel být zbytečně přítomen personál v hale. Termíny víkendových 
turnajů na novou sezónu nahlásit co nejdříve, do konce července mohou být ještě změny termínů – 
ideálně do srpna.  
 
ad 6) Různé 
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Pan Ing. Plaček – chceme žádat o mimořádnou dotaci – na pořízení mantinelů. Každý rok po 30 
tisících (celkem 120 tis). Komise doporučuje žádost FCB Hlučín ke kladnému rozhodnutí. Žádost 
bude podána co nejdříve.  
 
Nová hala – 2022/23 nová PD, vzhledem k situaci na trhu stavebním a energetickém se hledá řešení 
typu montované haly, nutné vyřešit provoz – nízkoenergetická stavba, fotovoltaika, čerpadla. Nutné 
najít realistické řešení. 
 
Stávající hala – nutná rekonstrukce, problémy s elektroinstalací, vodovody apod. Stejně tak i nutná 
rekonstrukce KD (výměna oken, vzduchotechniky) apod. Požadavky na investice jsou velké.  
 
Projednání otázky SK FC a TJ Volejbal – nutná uklízečka na šatny pro volejbal, fotbal má vlastní 
uklízečku, TJ si může domluvit zařídit úvazek i pro volejbal. 
 
Na poutači s nápisy před sportovní halou chybí „volejbal“, bylo by vhodné doplnění. Je tam pouze 
nápis míčové sporty.  
 

Termín příštího jednání středa 15. 6. 2022 v 17.00 hodin ve sportovní hale v Hlučíně.  
 
 
  Zapsala Mgr. Lucie Barátová 
           
 
 
          
          Mgr. Miroslav Skoták 
 předseda komise 


