
Zápis č.2 ze schůze sportovní komise ze dne 11.2.2019 

 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Jana Vrkoslavová, Karel Richter, Ivan Baculák, Martin Vídeňský 

Omluveni: Jiří Novák, Pavel Prachař, Adam Drtina 

Hosté: Mgr. Jan Rejzl, Mgr. Taťána Břízová, Ing. Aleš Fišer, Mgr. Martin Vrkoslav, Jaroslav Stárek 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:05 a proběhlo následovně: 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelkou zápisu Jana Vrkoslavová. 

 

1. Projednání aktuálního stavu minulých doporučení radě města. 

a) Rekonstrukce sociálního zázemí a povrchu ve sportovní hale: P. starosta informoval SK o nemožnosti umístění 

projektu do dotačního titulu MMR v letošním roce, neboť projekt nesplňuje podmínky výzvy (zaměření na školní 

tělocvičny). Dále požádal SK o projednání projektu a jeho přípravu pro dotační titul MŠMT na podzim 2019, ve 

kterém by mohl žádat nájemník sportovní haly TJ Baník Vamberk, z.s..  

a) Nohejbalové kurty v Roští: P. Fišer informoval SK o připraveném financování projektu a aktuálnímu stavu 

výběru zhotovitele rekonstrukce. T.J. Sokol Peklo, již v letošním roce plánuje uspořádat mistrovství České 

republiky v nohejbale na těchto kurtech. 

b) Vrt pro zavlažování hřišť: p. Fišer informoval SK o plánovaných průzkumných hydrologických pracích pro 

zajištění náhradního zdroje vody, o termínu provedení vrtu, čerpacích zkoušek a termínu, od kterého bude možné 

vodu využívat. 

c) Projektová dokumentace – běžecký ovál: Tento bod zatím nebyl RM projednán. 

d) Nahrazení částečné rekonstrukce toalet pro hosty ve fotbalovém areálu V Lukách sanitární buňkou: P. Rejzl 

informoval o výběru dodavatele sanitární buňky a jejím objednání. Na základě návrhu fotbalového oddílu, bylo 

výkonným výborem TJ Baník Vamberk, z.s. doporučeno SK projednat, SK projednala via email a doporučila RM 

vyhovět návrhu fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk. RM města rozhodla na místo rekonstrukce stávajících 

prostor zakoupit do majetku města sanitární buňku, a to s ohledem na existující projekt výstavby nového 

sociálního zázemí. 

e) Lavičky V Lukách: P. Břízová informovala o souhlasném stanovisku RM a požádala SK k předložení nabídky. 

SK pověřila pana Richtera zajištěním nabídky. 

f) Oprava a údržba – kurty u haly: P. Stárek by pověřen RM přípravou kurtů na letní sezónu. 

g) Oprava a údržba – fotbalové hřiště „U trafačky“ (Na Struhách): P. Stárek byl pověřen RM zajištěním nátěru 

sloupků.  

h) Kurt pro plážový volejbal na koupališti: RM projednala s SK umístění kurtu (na koupališti vedle stávajících 

kurtů) a jejich oplocení v době mimo sezónu mimo provozní dobu koupaliště. RM požádala SK k zajištění nabídek 

na zhotovení. P. Břízová svolá pracovní skupinu, která se bude tímto projektem nadále zabývat. 

 

2. Návrhy radních města Vamberk k projednání sportovní komisí. 

- koncept areálu V Lukách.  

- realizace dopravního hřiště.  

- rekonstrukce tribuny V Lukách. 

- rekonstrukce nesportovních ploch a místností v hale. 

- výměna vstupních dveří do prostoru šaten a skladových místností V Lukách. 

- realizace workoutového hřiště 

 

3. Návrhy oddílů, spolků, organizací a občanů k projednání sportovní komisí. 



- p. Richter předložil nabídku firmy BartošCZ na výměnu oken v šatnách V Lukách. RM vyzvala SK, aby poptala 

nabídky i z jiných firem a předložila RM k projednání na dalším zasedání RM.  

 

4. Koordinace sportovních akcí v roce 2019. 

- SK neshledala kolizi v termínech. 

 

5. Doporučení radě města. 

- Realizace dopravního hřiště. 

- Výměna oken v budově 631 V Lukách. 

- SK prosí radu města, aby iniciovala a zprostředkovala jednání zástupců SK, školy a vedení městského klubu 

Sokolovna k jednání ohledně využití Sokolovny v roce 2020 s ohledem na diskuzní příspěvek pana ředitele ZŠ.  

 

6. Diskuze. 

- p. Fišer přednesl svou vizi o konceptu areálu V Lukách a předložil SK doplněnou mapu o plánované projekty. 

SK projednala s RM tento koncept a došlo k převážné shodě. Nicméně je třeba nadále jednat o jednotlivých 

bodech. 

- pí. Břízová navrhla s ohledem na strategický plán rozvoje města Vamberk zařadit a projednat realizaci 

dopravního hřiště. Již před schůzi předložila SK podklady k projednání. SK souhlasí s předloženým návrhem a 

doporučuje jeho realizaci. SK a RM dosáhla shody umístění dopravního hřiště. RM zkoordinovala postup a 

rozdělila úkoly členům SK a RM.  

- p. Rejzl požádal SK, aby připravila podklady pro rekonstrukci nesportovních ploch ve sportovní hale. Rozšíření 

prostoru a vznik klubovny ve vestibulu haly, opravu společenské místnosti, vznik skládku pro stolní tenisty 

v prostoru místnosti pro vzduchotechniku a požádal pana Stárka o širší spolupráci s SK. P. starosta se dotazoval 

SK konkrétně pana Richtera na využití bytových prostor ve fotbalovém areálu V Lukách, a doporučil projednat 

částečnou rekonstrukci tribuny (nátěr, drobné zednické práce). 

- pí. Břízová informovala SK o daru firmy PEWAG na realizaci workoutového hřiště a požádala SK o spolupráci 

na jeho realizaci. RM požádala SK o přípravu plánu umístění těchto prvků. Předseda přepošle veškeré podklady 

k plánovanému hřišti pro parkour, lanovému hřišti a workout hřišti vypracovanými pracovní skupinou v čele s paní 

Břízovou. SK pověřila p. Baculáka a p. Frejvalda k aktivní účasti v pracovní skupině. 

- p. Richter potvrdil spoluúčast fotbalového oddílu na pracích spojených s umístěním sanitární buňky ve 

fotbalovém areálu V Lukách (fotbalový oddíl kompletně připraví podloží pod buňku a zajistí její složení a 

zapojení), ujistil RM, že nedojde k vícenákladům. Dále dovysvětlil nabídku pana Bartoše na výměnu oken 

v šatnách V Lukách a informoval o svépomoci fotbalového oddílu na demontáži stávajících oken a zednické 

přípravě pro montáž nových oken. P. Rejzl zjišťoval potřebu výměny vstupních dveří a požádal SK o poptání 

nabídek. P. Richter dále informoval o potřebě umístění zámkové dlažby pod lavice a před pergolu, kde opět 

nabídl svépomoc fotbalového oddílu. 

- p. Vrkoslav projednal se SK možnosti uspořádání ankety sportovec roku. Bylo dosaženo závěru, že je nemožné 

uspořádat sportovce roku ve spojení se školním vyhlášením soutěží, s ohledem na časové vytížení akce. SK 

došla k závěru, že je nutné jednat o posunutí termínu zahájení krajkářských slavností v roce 2020, tak aby mohla 

škola využít městský klub Sokolovna za účelem uspořádání školní akademie na konci školního roku a spojit 

vyhlášení sportovce roku s touto akcí. P. ředitel navrhl a SK souhlasí, uspořádat letos vyhlášení sportovce roku 

za školou těsně před prázdninami a spojit událost s exhibicí žáků základní školy ve skateparku. Oceněni budou 

sportovci z řad žáků základní školy ve dvou kategoriích (6-10 let, 11-15 let). SK požádá sportovní organizace, 

spolky a oddíly, aby navrhly sportovce ze svých řad. 

- p. Frejvald poděkoval RM za skvělou spolupráci a účast na schůzi SK a pozval RM na sportovní ples. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 

Ve Vamberku dne 11.2.2019 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Ověřila: Jana Vrkoslavová 


