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Zápis č. 2/2018 
z jednání sportovní komise 

konané dne 12. 2. 2018  

 

Přítomni: Bc. Kocumová, Mgr. Ing. Kubeš, J. Beneda, Ing. Příhoda, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, M. 
Paclt, B. Svatošová 
Omluveni: J. Záleský,  
Host: T. Batthyány 
 
Předsedkyně sportovní komise seznámila členy s návrhem programu: 
 
1/ Vyhodnocení dotazníku 
2/ Různé 
  
Hlasování: pro 8 členů 
 
1/ Vyhodnocení dotazníku 
 
Vyhotovený dotazník (se kterým Ing. Příhoda seznámil členy komise na lednovém jednání), byl již na 
minulé sportovní komisi předán panu primátorovi. Sportovní komise přijala usnesení, že předložený 
materiál bere na vědomí a souhlasí se zasláním podkladu panu primátorovi k dalšímu projednání v 
orgánech města. Materiál ještě předložen nebyl. Primátor seznámí s dotazníkem odbor majetkové 
správy, který má na starosti investiční opravy sportovních zařízení. Opakovaně proběhla dlouhá 
diskuse na téma, jak s materiálem naložit.  
 
Primátor přislíbil schůzku s panem Schejbalem (i s možností účasti zpracovatele materiálu pana 
Příhody) a vypracování komplexního materiálu, který vyjde z investičních priorit odboru a doplněn o 
informace z maetriálu, projednaného sportovní komisí. Termín předložení je na březnovém jednání 
rady města.  
 
 
2/ Různé 
1) Zjistit u nám. Langra a vedoucího odboru školství a sociálních věcí Mgr. Kalouse, za jakých 
podmínek a případně s jakými komplikacemi by bylo možné vyjmout školní tělocvičny ze zřizovacích 
listin základních škol, z důvodu možného čerpání dotací na jejich opravy – úkol pro pana primátora 
 
2) Byl krátce zmíněn i stav areálu Vesec. Areál není v provozu, ale důvodem rozhodně není 
primátorem chybně uváděná absence povolení o nakládání s odpadními vodami. Důvodem je, že v 
současné době není určen konkrétní člověk, který by měl přímou zodpovědnost za jeho provozování a 
zkušenost (a vlastní profesní zájem) na tom, aby areál fungoval. Stejně tak není pravda, že by povolení 
nechala propadnout společnost, jak uvedl primátor v médiích. O povolení má právo žádat naopak jen 
SML. 
 
 
Na příští jednání sportovní komise, které je naplánováno na konec března, bude pozván opět pan 
primátor, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Mgr. Jan Korytář a Bc. Schejbal, 
vedoucí odboru majetkové správy. 

 
 

 
 
 

Bc. Zuzana Kocumová , v.r. 
předsedkyně sportovní komise  

 
 
 
Zapsala: Renata Sobotková,  


