
Zápis č. 6 ze schůze sportovní komise ze dne 21.10.2019 

 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Karel Richter, Adam Drtina, Pavel Prachař, Ivan Baculák 

Omluveni: Jana Vrkoslavová, Jiří Novák, Martin Vídeňský 

Hosté: Luděk Luňák 

 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelem Ivan Baculák 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a proběhlo následovně: 

 

1. Dotace MŠMT 

- SK projednala výzvu MŠMT Můj Klub. 

- TJ Baník Vamberk, T.J. Sokol Vamberk a T.J. Peklo n. Z. již mají podáno či žádost ve fázi příprav k podání. 

- předseda byl pověřen k jednání s Oddílem orientačního běhu Vamberk a případně jim pomoci s žádostí. 

- SK projednala výzvu MŠMT, dotace v rámci podprogramu 133D 531, do kterého TJ Baník Vamberk připravoval 

ve spolupráci s městem Vamberk žádost o dotaci na rekonstrukci sportovní haly. Bohužel nelze v tomto roce 

žádat o tuto dotaci s ohledem na nesplnění dotační podmínky: vydané stavební povolení na jméno žadatele, tj. TJ 

Baník Vamberk. Na základě tohoto zjištění SK jednomyslně doporučuje ukončit zpřístupnění haly veřejnosti, a to 

s ohledem na zhoršující se stav sportovní plochy. Hala bude nadále přístupná pouze pro organizované sporty 

sdružené ve sportovní komisi. 

- SK projednala postup při vyúčtování předchozí dotace a bude nadále spolupracovat s oddíly. 

 

2. Návrhy na doporučení SSZ a RM k realizaci v roce 2020 

- SK projednala návrh pana zastupitele Sokola a VVTJ Baník Vamberk na zařazení provedení zemních prací na 

tenisovém kurtu č. 4 V Lukách k zemním pracím spojeným s výstavbou dopravního hřiště. SK nedoporučuje tímto 

směrem v tuto chvíli alokovat prostředky, ale zařadí tento bod k doporučením v rámci dlouhodobého hlediska, a 

to s ohledem na aktuálně nutné investice do oprav stávajících sportovišť. 

- SK projednala návrh paní radní pro sport Mgr. Břízové na realizaci bezúdržbového povrchu na kurtech u 

sportovní haly. SK v tuto chvíli nedoporučuje realizaci tohoto hřiště v krátkodobém hledisku, ale zařadí tento bod 

k doporučením v rámci dlouhodobého hlediska, a to s ohledem na aktuálně nutné investice do oprav stávajících 

sportovišť. 

- SK projednala návrhy oddílů a organizací, a po dlouhé diskuzi a prioritnímu rozdělení návrhů rozhodla doporučit 

RM návrhy v příloze. 

 

3. Koordinace sportovních akci v roce 2020 

- SK nezjistila kolizi v termínech sportovních akcí. 

 

4. Diskuze 

- SK projednala hlášené zatékání do sportovní haly. P. Luňák informoval SK, že již byl tento problém řešen. SK 

žádá sportovní oddíly, aby nadále situaci sledovaly a v případě zjištění, že problém přetrvává, neprodleně 

informovaly správce sportovní haly, tak aby nedošlo k poškození povrchu sportovní haly. 

- p. Drtina informoval SK o problému přepravy mladých hasičů na soutěže. SK projednala možnosti a došla 

k závěru, že nejlepším řešením by byl obecní mikrobus, který by mohl být využit nejen sportovními oddíly. Tento 

bod bude nadále řešen SK. 



- p. Prachař požádal SK, aby předběžně a dostatečně s předstihem jednala s Muzeem krajky Vamberk ohledně 

instalace Bienále, tak aby nedošlo ke křížení se sportovní akcí: mistrovství ČR v nohejbale v roce 2021. Celý 

problém v letošním roce byl odůvodněn potřebou instalovat bienále už tři týdny dopředu. SK došla k závěru, že 

muzeum musí přistoupit na zkrácení termínu instalace na dva týdny dopředu, tak aby byla hala prázdná pro 

případnou potřebu nohejbalistů. Sportovní hala má sloužit především sportovcům! 

- p. Frejvald informoval SK o záměru podat žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci 

havarijního stavu tribuny V Lukách. SK došla k závěru, že je třeba prioritně realizovat opravy sportovišť. 

- p. Baculák otevřel diskuzi na téma koupaliště, p. Luňák zodpověděl všechny dotazy týkající se rekonstrukce 

koupaliště. SK konstatuje, že tento stav je nedostatečný a doporučuje radě města přistupovat ke koupališti 

s nejvyšší prioritou. 

- p. Frejvald předložil návrhy občanů žijících v okolí Bednářových sadů na umístění prvků dětského hřiště do 

Bednářových sadů. SK vydala doporučení umístit zde vahadlovou houpačku a houpací set (houpačka uzavřená 

pro nejmenší a houpačka otevřená). 

- p. Richter předložil požadavek fotbalového oddílu umístit do fotbalového areálu V Lukách další prvky dětského 

hřiště, a to houpací prvek na pružině a vahadlovou houpačku. P. Luňák konstatoval, že stav stávajícího prvku 

skluzavky a houpačky se blíží havarijnímu stavu. SK doporučí v rámci návrhů opravu stávajícího prvku a umístění 

nového prvku. 

- SK diskutovala na téma: rozpočet města a došla k závěru, že je nutné jednat rozpočtově odpovědně a realizovat 

projekty s nejvyšší prioritou, avšak doufáme, že i opravy a havarijní stav sportovišť a koupaliště bude nadále 

řešen. 

- SK došla ke shodě s p. Luňákem na provozu sportovní haly. SK doporučuje vydat klíče na podpis vedoucím 

oddílů, tak aby trenéři měli přístup do sportovní haly, avšak důsledně žádá oddíly, aby zamykaly sportovní halu, 

zejména mříž mezi vestibulem a šatnami. P. Prachař navrhl umístit zvonek do sportovní haly, SK souhlasí a 

doporučuje SSZ realizaci. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 

 

Ve Vamberku dne 21.10.2019 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Ověřil: Ivan Baculák 

 

 

 

 


