
Zápis č. 3
 zasedaáníá komise pro sport a teě lovýáchovu ze dne 2.4.2019 v 16:30 hod.

(Meěstskýá  uá rěad Jeseníák, Masarýkovo naám. 167/1, zasedacíá míástnost radnice)

Přítomni:
cělenoveá : Mgr. Jan Baďura, Tomaá sě  Tejchman, Karel Tulis, Martin Trsťan, Mgr. Emil Vodaák
tajemníák komise: Milusěe Horkaá
garant komise: Ing. Tibor Macíák
hosteá : Ing. Urban Vaáclav, Ing. arch. Sara Al-Wahaishi, Jan Malýsa

Program:

1. Zahájení
Prěedseda  komise  pro  sport  a  teě lovýáchovu  (daá le  jen  „komise“)  Jan  Baďura  prěivíátal  prěíátomneá  a
konstatoval,  zěe  komise  je  usnaá sěeníá  schopnaá .  Komise  schvaá lila  program  jednaáníá.  Komise  výslovila
souhlas s uá cěastíá hostuů  na zasedaáníá komise. Tíámto býlo zahaá jeno jednaáníá. Rada meěsta Jeseníák (daá le jen
„RM“) na sveám 11. zasedaáníá konaneám dne 25.3.2019 usneseníám cě. 377 vzala na veědomíá zaápis z jednaáníá
komise konaneáho dne 28.2.2019. RM na sveám 11. zasedaáníá konaneám dne 25.3.2019 usneseníám cě. 378
ulozě ila  Oddeě leníá  majetku  meěsta  poveěrěit  kompetentníá  osobu  kontrolou  dokoncěeníá  Meěstskeá  halý
(mobiliaá rěe).

2.  Podnět z Komise pro rozvoj města - horolezci
Horolezci upozorně ujíá  na potrěebu dorěesě it bezpecěnostníá  síáť oddeě lujíácíá  hracíá  plochu od lezeckeá  steěný -
soucěasnaá  síáť nechraáníá dostatecěneě  horolezce na lezeckeá  steěneě  od zaá sahu míácěem kopnuteáho smeěrem na
branku (dosělo uzě  k zaá sahu díáteě te-horolezce beěhem lezeníá). 

Komise  navrhuje  pověřit  kompetentní  osobu  správce  sportovní  haly  –  TS  Jeseník,  a.s.
zabezpečením horolezecké stěny vhodným způsobem, např. těžší sítí nebo vícerými sítěmi. 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

3. Podnět z Komise pro rozvoj města – instalace žebřin (horolezectví, gymnastika)
V  meěstskeá  sportovníá  hale  chýbíá  takeá  instalace  zěebrěin  -  pozěaduje  je  víáce  sportovníách  klubuů  (naprě.
horolezci nebo gýmnastký). 

Komise po zvážení technických možností a bezpečnostních rizik nedoporučuje instalaci žebřin
v Městské sportovní hale.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

4.  Podnět z Komise pro rozvoj města – uvažovaná pozice referent sportu
Komise pro rozvoj meěsta prěedlozě íá  komisi pro sport a teě lovýáchovu naávrh na zrěíázeníá  pozice referenta
sportu na MeěUÚ  Jeseníák,  kterýá  bý rěesěil  komunikaci se sportovníámi klubý, jejich pozěadavký, výtvorěeníá
jednoducheáho online kalendaá rěe obsazenosti vsěech meěstskýách teě locvicěen (jako naprě. TK Jeseníák), atd.. 

Míástostarosta Urban uvedl, zěe pozice referenta sportu je uvazěovanaá  pravdeěpodobneě  od 1.7.2019. 

Komise bere informaci na vědomí.
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Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

5.  Podnět z Komise pro rozvoj města – cena pronájmu sportovní haly
Cena pronaá jmu sportovisěť v meěstskeá  sportovníá hale je výsokaá  pro mlaádezěnickeá  oddíálý - býlo bý vhodneá
doplnit ceníák pronaá jmu halý o cený pro mlaádezěnickeá  oddíálý naprě.  celaá  hala: plnaá  cena 440 Kcě/hod,
sníázěenaá  cena 300 Kcě/hod, polovina halý: plnaá  cena 250 Kcě/hod, sníázěenaá  cena 100 Kcě/hod.

Míástostarosta Urban uvedl, zěe cený za pronaá jem halý se budou rěesě it v blíázkeá  budoucnosti, momentaá lníá
ztraá ta (cěervenec – prosinec 2018 cca 560.000,-) sportovníá  halý v podstateě  odpovíádaá  prěedpokladuů m.
Informoval o staávajíácíách dotacěníách programech pro spolký v Jeseníáku. E. Vodaák upozornil na výsokýá
naá jem prěi porěaádaáníá celodenníách akcíách pro mlaádezě  naprě. pro strěedisko volneáho cěasu Duha. M. Trsťan
uvedl, zěe naprě.  florbalisteá  (mlaádezě) uzě íávajíá  halu v pruů meěru 7-8 hod. týádneě ,  daá le prěi porěaádaáníá  turnaje
celýá  den  (8  hod.).  Týto  turnaje  nejsou  dotovaáný,  je  ovsěem  nutneá  zaplatit  kromeě  naá jmu  takeá  cený,
medaile, atd.. K. Tulis zmíánil mozěnost rěesěeníá, kdý bý spolek dolozě il cěaá stku uhrazenou za pronaá jem a
meěsto bý tuto zohlednilo v naá sledneě  poskýtnuteá  dotaci. Obvýklaá  cena hrazenaá  za pronaá jem obdobneá
sportovníá halý mimo Jeseníák je prěiblizěneě  450,- Kcě/hod.. Míástostarosta Urban podal naávrh komisi, abý
výslala sveáho zaá stupce k jednaáníá o zmeěneě  kriteáriíá. Schuů zka se bude konat dne 16.5.2019 ve 14:00 hodin
v budoveě  MeěUÚ  na Tovaá rníá ul.. Pozěaádal takeá  komisi, abý se nejpozdeě ji do konce meěsíáce dubna výjaádrěila
ke staávajíácíám kriteáriíám poskýtovaáníá dotacíá.

Komise doporučuje snížit paušál pro mládežnické spolky nebo změnit dotační kritéria města
Jeseníku.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

6. Informace ke stavu zadání zpracování koncepce sportu ve městě Jeseníku + současný stav
Prěedseda komise informoval o staávajíácíám stavu, kdý meěsto Jeseníák nechalo v roce 2018 výpracovat
dokument nazvanýá  Koncepce sportu. Upozornil na nedostatký v jejíám zpracovaáníá. Uvedl, zěe je nezbýtneá
nechat  co  nejdrěíáve  výpracovat  novou  koncepci  sportu.  Doporucěil  prozatíámníá  schvaá leníá  staávajíácíá
koncepce. Míástostarosta Urban informoval, zěe pro zíáskaáníá dotace je trěeba, abý projekt obsaáhl i potrěebý
pro rekreacěníá sportovce. Ing. arch. Sara Al-Wahaishi upozornila na nesoulad ve staávajíácíá koncepci a to
se strategickýám plaánem meěsta Jeseníák. Nesoulad spocěíávaá  v uvedeníá potrěebý staveě t krýtýá  bazeán u ledoveá
plochý.  Míástostarosta  Urban  uvedl,  zěe  jednaáníá  o  budoucnosti  krýteáho  bazeánu  v  CČeskeá  Vsi  staá le
probíáhajíá, rěesě íá se mozěnosti financovaáníá.

Komise  doporučuje  schválit  stávající  koncepci  sportu.  Komise  doporučuje  vyškrtnout
z koncepce bod týkající se potřeby výstavby krytého bazénu u ledové plochy.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

7. Možnost dotace na Padel sport
Komise po prostudovaáníá prěedlozěenýách materiaá luů  dospeě la k zaáveěru, zěe padel sport je ne prěíálisě  znaámaá
volno-cěasovaá  aktivita. Pokud bý se nasěel soukromýá  investor, lze uvazěovat o výástavbeě  venkovníáho areaá lu.

Komise bere informaci na vědomí.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.
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8. Fotbal – tribuna
K. Tulis výjaádrěil nejistotu, zda realizovat projekt noveá  tribuný, protozěe neníá v souladu s dokumentem –
Vizíá meěsta Jeseníák (zimníá stadion, krýtýá  bazeán). Ing. arch. Sara Al-Wahaishi podporěila zaámeěr výástavbý
noveá  tribuný, postupovat bý se meě lo koncepcěneě .  FK Jeseníák bý se raád uchaá zel o dotaci,  kteraá  bude
pravdeěpodobneě  výpsaá na v lednu 2020 a to s  podporou meěsta Jeseníáku.  J.  Malýsa podal  informace
o staávajíácíá tribuneě . Uvedl, zěe u podobnýách dotacíá je spoluuá cěast meěsta výzěadovaána veě tsě inou ve výásě i 20%
z celkoveá  cěaá stký, kteraá  bý meě la býá t pravdeěpodobneě  20 mil.. Daá le uvedl, zěe provozníá naákladý jsou díáký
sěpatneámu stavu budový enormneě  výsokeá  cca 40-50.000,-/meěsíácěneě  v  zimníám obdobíá.  Aktuaá lníá  staá rěíá
tribuný je 50 let.  Rozmeěrý staávajíácíách sěaten jsou 2x3m. Kvuů li nevýhovujíácíámu zaá zemíá maá  FK Jeseníák
udeě lenou výá jimku. V klubu je celkem 160 deě tíá. Zmíánil takeá  nezbýtnost staávajíácíá umeě leá  traávý, vzhledem
ke klimatickýám podmíánkaám a odhadl jejíá zě ivotnost na dalsě íách prěiblizěneě  8 let. V. Urban jako zastupitel
meěsta Jeseníák výslovil nesouhlas s danýám projektem, z duů vodu podporý výástavbý atletickeáho ovaá lu.
Prěedseda komise upozornil na minulaá  jednaáníá, ze kterýách výplýnulo, zěe výástavba hokejoveáho stadionu
neníá  momentaá lneě  pro  meěsto  reaá lnaá .  Zmíánil  takeá  mozěnost  umíásteěníá  fotbaloveáho  hrěisěteě  uprostrěed
atletickeáho ovaá lu. Upozornil na nezbýtnost koncepce sportu, kteraá  bý meě la vzniknout co nejdrěíáve. 

Komise podporuje výstavbu nové tribuny. Doporučuje s dalšími kroky vyčkat do vzniku nové
koncepce sportu. 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

9. Uvažované sportovní zázemí a vybavení v areálu Za Podjezdem
Prěedseda komise nastíánil zaámeěr výtvorěeníá  konceptu pro hobbý sportovce ve spolupraá ci s meěstskou
architektkou.  Míástostarosta  Urban  uvedl,  zěe  skate  park  zuů stane  v  Bukovicíách.  Meěstskaá  architektka
uvedla  mozěnost  výbudovaáníá  „zimníáho  skate  parku“  v  jedneá  z  nevýuzě íávanýách  budov  v  kasaá rnaách.
Prěedseda komise výjaádrěil nutnost osloveníá „vsěech“ zuá cěastneěnýách stran obecnou výázvou, abý býla uá cěast
co nejvýsěsě íá. Míástostarosta Urban na to reagoval tak, zěe jesěteě  v tomto pololetíá maá  v plaánu vývolat jednaáníá
s obcěaný a toto teáma bý meě lo býá t jedníám z projednaávanýách boduů . Blizěsě íá termíán zatíám neuvedl. Meěstskaá
architektka navrhla, abý býl tomuto jednaáníá  prěíátomen i zhotovitel zamýásě leneá  koncepce sportu. Toto
vzhledem k cěasoveá  naá rocěnosti výábeěroveáho rěíázeníá nelze uskutecěnit. T. Tejchman upozornil na fakt, zěe
koncepce se obvýkle zabýávaá  pouze vhodnostíá  výuzě itíá  prostoru obecneě .  To,  co bý danaá  oblast  meě la
konkreá tneě  obsahovat, musíá stanovit neěkdo jinýá.

Komise podporuje uskutečnění setkání vedení města a občanů.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýáchovu naávrh prěijala.

10. Různé
Prěíásě tíá zasedaáníá komise se bude konat dne 28.5.2019 v 16:30hod. v zasedacíá míástnosti radnice.

Zapsal: Horkaá
Schvaá lil: Baďura
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