Zápis č. 2
zasedaá níá komise pro sport a teě lovýá chovu dne 28.2.2019 v 16:30 hod.
(Meě stskýá uá rě ad Jeseníák, K. ČČ apka 1147/10, zasedacíá míástnost 531 A)

Přítomni:
cě lenoveá : Mgr. Jan Baďura, Tomaá sě Tejchman, Karel Tulis, Martin Trsťan, Mgr. Emil Vodaá k
tajemníák komise: Milusě e Horkaá
garant komise: Ing. Tibor Macíák
hosteá : Ing. Urban Vaá clav, Tomaá sě Vlazlo, Petr Kubíácěek, Ing. arch. Sara Al-Wahaishi, Rodan Hojgr, Fecě íák
Jan, Roman Kaderka, Kamil Kavka, David Lukesě , Petr Isě tvaá nek, Milan Vacke, Ing. arch. Marek Lehmann
Program:
1. Zahájení
Prě edseda komise pro sport a teě lovýá chovu (daá le jen „komise“) Jan Baďura prě ivíátal prě íátomneá a
konstatoval, zě e komise je usnaá sě eníá schopnaá . Komise schvaá lila program jednaá níá. Komise výslovila
souhlas s uá cě astíá hostuů na zasedaá níá komise. Tíámto býlo zahaá jeno jednaá níá. Rada meě sta Jeseníák (daá le jen
„RM“) na sveá m 7. zasedaá níá konaneá m dne 28.1.2019 usneseníám cě . 226 vzala na veě domíá zaá pis z jednaá níá
komise konaneá ho dne 15.1.2019. RM na sveá m 7. zasedaá níá konaneá m dne 28.1.2019 usneseníám cě . 227
schvaá lila naá plně cě innosti komise.
2. Prezentace možností hokejové haly
Autor studie Ing. arch. Marek Lehmann prě edstavil projekt „MULTIFUNKČČ NIÍ SPORTOVNIÍ AREAÍ L
JESENIÍK“ - studie z 11/2017. Plaá novanaá hokejovaá hala se pojíá ekonomický i provozneě s krýtýá m
bazeá nem. Míástostarosta Urban podotkl, zě e meě sto Jeseníák podporuje rekonstrukci krýteá ho bazeá nu
v ČČ eskeá Vsi. Petr Isě tvaá nek prě edstavil variantu, kdý provoz hokejoveá halý je 8 meě síácuů v roce. Seznaá mil
cě lený komise s ekonomickou straá nkou projektu, porě izovacíámi naá kladý cca 86 mil.. Ing. Tibor Macíák
uvedl, zě e v Jeseníáku je o hokej velkýá zaá jem a rodicě e musíá nýníá sveá deě ti za vozit do SČ umperka. Upozornil
na fakt, zě e Jeseníák od letosě níáho roku pocě íánaje nemaá funkcě níá ledovou plochu. Jan Baďura se obraá til na
p. Isě tvaá nka ohledneě jinýá ch mozě nostíá zpracovaá níá projektu hokejoveá halý. R. Hojgr konstatoval, zě e
momentaá lneě pro tento projekt chýbíá investor. Míástostarosta Vlazlo uvedl, zě e tento projekt vníámaá spíásěe
jako vizi do budoucna.
Návrh na usnesení:
Rada meě sta poveě rěuje zhotovitele studie hokejoveá halý zpracovaá níám dalsě íách alesponě dvou variant
ledoveá plochý (zastrě esě enou ledovou plochu s jednoduchýá m oplaá sě teě níám bez tribuný).
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýá chovu naá vrh prě ijala.
3. Cyklistika v kasárnách
K. Kavka informoval o mozě nosti realizace single track areaá lu na staá vajíácíách cestaá ch (beě zěeckýá ch tratíách)
v kasaá rnaá ch. R. Hojgr i Ing. arch. Sara Al-Wahaishi upozornili na nezbýtnost koncepce sportu – viz bod
cě . 7. E. Vodaá k uvedl, zě e zaá zemíá bý meě lo býá t spolecě neá jak pro lýzě arě e, tak pro cýklistý.
Komise bere informaci na veě domíá.
4. Střelnice v Zóně za Podjezdem
David Lukesě prě edstavil mýsě lenku projektu strě elnice s celorocě níám provozem, kteraá bý mohla slouzě it
i budoucíám biatlonistuů m, daá le naprě. jako plocha pro porě aádaá níá zaá voduů v lukostrě elbeě cě i koncertuů . Strě elci
cě íátajíá cca 35 cě lenuů . Momentaá lneě fungujíá v Píásecě neá , kde je omezenaá velikost strě elnice. Konkreá tníá projekt
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zatíám zpracovanýá neníá. J. Baďura upozornil na fakt, zě e pro biatlon je prě edem danaá orientace strě elnice
na S nebo SV, daá le zě e plaá novaneá umíásteě níá uprostrě ed areaá lu neníá nejvhodneě jsě í.á
Návrh na usnesení:
Rada meě sta doporucě uje ve spolupraá ci se Sportovneě strě eleckýá m klubem Jeseníák z. s. výbrat jineá
umíásteě níá pro realizaci zaá meě ru výá stavbý noveá sportovníá strě elnice a to mimo oblast výmezenou pro
projekt SKI&GOLF JESENIÍK.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýá chovu naá vrh prě ijala.
5. Stav situace SKI&GOLF JESENÍK
P. Kubíácěek informoval o pruů beě hu schuů zký meě sta Jeseníák, kde probeě hla diskuze s firmou ALBA FAČTOR
s.r.o.. Zaá meě r golfistuů trvaá . Míástostarosta Vlazlo uvedl, zě e situace je beze zmeě ný.
Návrh na usnesení:
Rada meě sta doporucě uje vývolaá níá jednaá níá vsě ech zainteresovanýá ch subjektuů , ktereá se chteě jíá aktivneě
podíálet na realizaci projektu v areaá lu Za Podjezdem.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýá chovu naá vrh prě ijala.
6. Možnost dotace na Padel sport
Komise schvaá lila prě esunutíá tohoto bodu na prě íásětíá zasedaá níá komise, tj. 2. 4. 2019.
7. Koncepce sportu – možnosti čerpání dotace na projektovou dokumentaci
J. Baďura zduů raznil nutnost vzniku koncepce sportu ve meě steě Jeseníák a uvedl mozě nost cě erpaá níá dotace z
operacě níáho programu. Míástostarosta Urban výjaá drě il podporu meě sta, administrativníá pomoc.
T. Tejchman uvedl, zě e bý koncepce meě la býá t zpracovanaá v obecneá rovineě , nezaá visle. Oslovil jizě zaá stupce
Univerzitý Palackeá ho v Olomouci. Upozornil na existenci podkladuů pro zadaá níá a to na odboru sě kolstvíá
Meě UÍ Jeseníák – píá. V. Dolezě elovaá (výzě aádaá no J. Baďurou).
Návrh na usnesení:
Rada meě sta doporucě uje zadat externíá firmeě (UPOL) zpracovat koncepci sportu ve meě steě Jeseníák.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýá chovu naá vrh prě ijala.
8. Informace o řešené situaci – badmintonové hřiště do haly
Komise vzala na veě domíá informaci o chýbeě jíácíám výbaveníá Meě stskeá halý v Jeseníáku. Býlý nalezený
rozporý mezi projektovou dokumentacíá a staá vajíácíám stavem – chýbeě jíácíá cě aárý na badmintonoveá hrě isě teě ,
díárý pro kuů lý na prě ícá ě naá hrě isě teě pro volejbal, kontrola sportovníáho mobiliaá rě e.
Návrh na usnesení:
Rada meě sta doporucě uje poveě rěeníá kompetentníá osobý kontrolou dokoncě eníá realizace stavbý Meě stskaá
hala.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Komise pro sport a teě lovýá chovu naá vrh prě ijala.
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9. Fotbal – tribuna
Komise schvaá lila prě esunutíá tohoto bodu na prě íásětíá zasedaá níá komise, tj. 2.4.2019.
10. Různé
Komise schvaá lila prě esunutíá tohoto bodu na prě íásětíá zasedaá níá komise, tj. 2.4.2019.

Zapsal: Horkaá
Schvaá lil: Baďura
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