
Zápis komise Sportu a volného času 
 
Číslo jednání: 4/2012 

Datum konání: 27.06.2012 

Předsedající: Bc. Jaroslav Kočí  

Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí (předseda), Mgr. Petr Měšťan (zástupce), 

Štěpánka Konejlová (tajemník), Mgr. Lenka Barešová, Ing. 

Lenka Malá, Ing. Vladimír Ptáček, Roman Kunčický, Petr Jirgl, 

PhDr. Martin Březina, Richard Stára 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská, Michal Douša, 

Mgr. Alena Šefčíková 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Štěpánka Konejlová (tajemník) 

 

 

Zápis 

 

Program jednání 

 

1. Zahájení, přivítání členů komise, rekapitulace bodů z minulého jednání 

2. Rekonstrukce a výstavba nového hřiště v Běluňské 

3. Multifunkční hala, porovnání s mfhalami Klánovice a Benátky na Jizerou 

4: Hřiště "Dřevák", vize vybudování skateparku 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

1.  Předseda zahájil další setkání sportovní komise před prázdninami. Na minulém setkání komise 

proběhlo jednání o multifunkční hale, Bc. Kočí a s p. Píšou z místního hospodářstvím zmapovali 

při  kontrole dětských a sportovních hřišť v HP jejich stav. Kritické v tuto chvíli je hřiště na 

sídlišti  Chodovická  - vylámané sloupky v oplocení, špatný povrch sportovního kurtu, vše velmi 

opotřebované. Na příští rok je plánována celková oprava. Při kontrole zjištěny i na ostatních 

plochách nutné drobné úpravy, jinak vše funkční. Plánováno vybudování travnatého hřiště na 

Chvalech.  

 

2. Dalším  tématem jednání bylo hřiště v Běluňské. Bc. Kočí předložil komisi návrh od paní 

starostky Moravcové nového dětského hřiště,  včetně jeho rozšíření. Návrh na rozšíření s novými 

hracími prvky vypracovala pí. Houžvičková, která provádí  i revize a návrhy hřišť,  v H.P. 

včetně. Dětem byly také předloženy návrhy různých pomůcek a hracích prvků, aby se k tomu 

jako budoucí uživatelé také vyjádřili a navrhly, které prvky by se jim nejvíce na hřišti líbily. 

Původní hřiště bude určeno pro děti nejmenší. Plán na vybudování již schválen radou, připraveny 

také finanční prostředky. Dále pokračovala diskuse nad návrhem hřiště, ukázka herních prvků, 

diskuse nad lezeckou stěnou – zda je vhodným prvkem a není nebezpečná pro děti. Diskuse nad 

možností vybudování parkoviště, není ale zakalkulováno v návrhu.  

 

3. Multifunkční hala 

Pan Stára a Bc. Kočí navštívili multifunkční sportovní zařízení v Benátkách nad Jizerou a v 

Klánovicích.  



Benátky -  výborné zázemí, hala náklady na vybudování zhruba ve výši 50 mil.  

                -  náklady na provoz při obsluze dvěma osobami jsou ve výši ca 1.200.000,- Kč/rok 

-  roční rozpočet města je ve výši 200.000.000,- Kč,  Benátští při užívání haly platí    

   symbolickou cenu, ostatní uživatelé dle ceníku 

 

Klánovice - zjištěno, že náklady na vybudování velmi vysoké - ve výši ca 80 mil.  

                   - hlavní plocha se nachází v patře v patře, dále dvě šatny a nic více – překvapení, že 

velmi   

                     nákladné a vybavenost minimální.  

                   - provozní náklady při obsluze dvěma osobami ca 600.000,- Kč /rok,  

                   - na pronájmu získají 900.000,- Kč a ve výši 300.000,- Kč tvoří dotace 

 

Poté následovala diskuse o plánované hale v Horních Počernicích: 

Návrh, kdo reprezentuje město, by mohl halu využívat za symbolickou cenu.  

Bc. Kočí přinesl model haly jaká by mohla být její finální podoba.   

 

Spodní patro: zázemí sportovci, hala, sálek na cvičení, šatny – sociální zařízení, příp. připravený 

prostor pro rozhodčí, ošetřovna, nářaďovny, atd. První patro bude vyhrazeno pro diváky - 

tribuny, dále místo pro např. posilovnu, občerstvení. V návrhu projektanta je počítáno s možností 

využívat halu na veškeré možné sporty využitelné v takovém prostoru. Bc. Kočí zjistil, že se 

průměrná cena v Praze za hod. pronájmu pohybuje kolem ca 850,- Kč. Vše však také záleží na 

nákladech provozu haly. Přes týden by hala byla využívána sportovními kluby a školami z H.P., 

především o víkendu by se jednalo o pronájmy dalším uživatelům.  

Náklady na výstavu haly se pohybují v rozmezí od ca 16.000.000 – pouze samotná stavba haly až 

po ca 43.000.000,- Kč v závislosti na dalších požadavcích investora – výtah, přístavek na další 

sociální zařízení atd.  

 

4. Dětské hřiště „Dřevák“ 

Bc. Kočí podal informaci, že dětské hřiště musí zůstat a vedle se může vybudovat skatepark, 

Pozemkový fond zatím nevydal pozemky – nejdřív se tedy musí vyřešit po stránce vlastnictví 

pozemků.   

 

5. Další bod:  

Diskuse nad gymnastickou halou – komplexně vybavená tréninková hala, ovšem byly by 

pravděpodobně využívaná pouze pro účely gymnastiky. V současné době je prioritní návrh na 

vybudování multifunkční haly.  

 

6. V závěru jednání předseda komise poděkoval všem za účast a jednání ukončil. Předpokládaný 

termín dalšího setkání komise je plánován na 12.9.2012 v 17.00 hod.  

 

   

  Bc. Jaroslav Kočí 

předseda komise Sportu a volného 

času 

 

 


