
Návrh do rozpočtu pro rok 2020 

Údržba: 

Fotbalový areál: 

- Odstranění starého sloupu vedení u nového hřiště č. 2. 

- Výměna oken v šatnách směrem ke koupališti.  

- Oprava stávajících prvků dětského hřiště 

Sportovní hala a UMT:       

   -  Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace 

- Tréninková místnost stolního tenisu v patře – vymalovat, odstranit umyvadlo, ponechat koberec 

- Přesunout sklad bienále a karate do stávající tréninkové místnosti stolního tenisu. 

- Klubovna – odstranit tapety, vymalovat, zlikvidovat veškerý nábytek s výjimkou židlí, nová svítidla, 

vypínač, kabely do lišt, nový nábytek (stoly, vitríny na poháry, věšáky, uzamykatelná část na dokumenty) 

- Kancelář správce + sklad karate – vybourat příčku a spojit do jedné místnosti, oškrábat tapety, 

vymalovat, zlikvidovat veškerý nábytek, nová svítidla, vypínač, doplnit žaluzie do oken, nová krytina 

PVC, nové využití tréninková místnost stolního tenisu. 

- Schodiště – nátěry stěn, nová krytina PVC, schodnicové lišty, nátěr zábradlí, osazení chybějících madel 

zábradlí. 

- Školní kabinet – vymalovat. 

- Kancelář Baníku – vymalovat. 

- Klecová kóje fotbal – natřít, vyměnit šatní skříňky. 

- Hlediště diváků přízemí – vymalovat, nová krytina PVC, schodnicové lišty, nová svítidla 

- Malá nářaďovna – vymalovat, doplnit regálový úložný systém. 

- Velká nářaďovna – vymalovat 

- Hrací plocha – zlikvidovat nefunkční časomíru/počítadlo 

- Vestibul + zádveří – doplnit chybějící kliku na spojovacích dveřích (únikový východ) + oprava 
panikového kování na druhých vstupních dveřích, nátěr mříže směrem do šaten, oprava prahů na WC, 
chybějící víčko revizního otvoru, vyčištění dešťových svodů (zatéká), obložení schodů do herny stolního 
tenisu keramickou dlažbou. 

- Společně všechny prostory – Jednotný vizuální styl, sjednocení vzhledu (nátěry dveří, zárubní, kování), 

výměna stropních podhledů či jejich nátěr, výměna podlahové krytiny na galerii a v klubovně. 

- Venkovní úpravy – bezbariérový hlavní vstup (vybourat vstupní schod – položit nový chodník před 

vstupem + směrem k umělce, celkem cca. 75m2 dlažby). 

- Změna využití stávajících 3 místností ve vestibulu (kuchyňka, kancelář správce, sklad bienále): 
Vybouráním příčky do vestibulu vznikne na šíři dveří + 3 oken posezení pro návštěvníky + výdejní 
prostor před novou kuchyňkou (stolky a židle). Nová kuchyňka na šíři dvou oken (výdejní okno směrem 
k posezení + dveře směrem do vestibulu). Nová kancelář správce přístupná ze zádveří – na šíři 2 oken. 
Podmínkou je nové napojení do kanalizace (na východní straně objektu)   

 



Investice – krátkodobý horizont: 

 
Dopravní hřiště: 

- Realizace 

Fotbalový areál: 

- Rekonstrukce klubovny. 

- Rekonstrukce tribuny V Lukách. 

- Doplnění prvků dětského hřiště 

Hřiště Merklovice: 

- Uválcování povrchu pro lepší přípravu ledové plochy, přikoupení hrabel a lopat. 

Sportovní hala a UMT: 

Tenisové kurty: 

Volejbalové kurty: 

Nohejbalové kurty: 

- Rekonstrukce šaten, nový nábytek. 

Skautský domeček: 

- Dlažba od vchodu klubovny po lávku. 

Dětská hřiště: 

- Prvky dětského hřiště v Bednářových sadech  

 

Investice – Dlouhodobý horizont: 

Fotbalový areál: 

- Výměna vstupních dveří do šaten. 

- Realizace projektu „zpřístupnění městského fotbalového areálu mládeži a hendikepovaným osobám. 

- Rekonstrukce šaten pod tribunou a jejich zpřístupnění. 

- Rekonstrukce elektroinstalace v celé budově tribuny. Dokončení osvětlení hrací plochy hřiště 2. 

Umístění na sloupy směrem k trati.  

- Umístění ochranné sítě v zadní části areálu za nově vybudovaným hřištěm pro mládež (za starým 

hřištěm směrem k řece na plot). cca 70m do výše 6m.  

- Zabudování a rozmístění laviček pro diváky u nového hřiště za zábradlím v počtu 10 - 15x a chodník 

z dlažby podél zábradlí. 

- Dlažba pod stoly a chodník až k udírně.  

- Vydláždění prostoru za udírnou pro skladování dřeva.  

- Kamerový systém (Ochrana majetku).  

- Realizace atletického oválu kolem fotbalového hřiště. 

Tenisové kurty: 

- Zemní práce na kurtu č. 4 příprava na multifunkční hřiště s bezúdržbovým povrchem. 

- Realizace čtvrtého kurtu, multifunkčního hřiště s bezúdržbovým povrchem a přístupem z parkoviště.  

 

 



Sportovní hala a UMT: 

- Realizace projektu rekonstrukce sociálních zařízení (sprch) a šaten, povrch sportovní plochy, stěny, 

klubovna.  

- Vylepšení osvětlení sportovní haly (s ohledem na stolní tenis a badminton). 

- Nový povrch UMT.  

- Zbudování místa pro sezení u UMT.  

- Kamerový systém na UMT  (Ochrana majetku).  

Volejbalové kurty: 

- Nový povrch (bezúdržbový), pro volejbal, nohejbal, tenis a badminton. 

Kurty koupaliště: 

- Realizace kurtu pro plážový volejbal.  

Fotbalové hřiště „U trafačky“: 

- Výstavba nové UMT. (Pozemek v majetku státu) 

Hřiště Merklovice: 

- Nový povrch (UMT či jiný). 

Nohejbalové hřiště Peklo: 

Dětská hřiště: 

 


