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Komise sportovní
18.4.2017
RM 3.5.2017
J. Třískala, J. Králik J. Kukla, R. Hanuš, Z. Hadrovský, K. Fialová, K. Ptáček, V.
Šnajdr, M. Hruška, J. Němeček, M. Lhoťan, A.Salák,, T. Morawski, T. Pilc,
F.Nedvěd
Zápis: L. Krulišová
J. Viktora
M. Lhoťan, M. Procházka

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

červen 2017

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis sportovní komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Sportovní hala
J.Kukla – reagoval na negativní ohlasy a místy i nepravdivé informace v souvislosti s dokončením
1.etapy výstavby haly. Zjištěné nedostatky nesouvisí s nefunkčností haly. Jedná se o závady, které
budou dodavatelem odstraněny do 31.5.2017. Stavba byla zkolaudována řádném termínu a
požadovaném rozsahu. Nedošlo k porušení dotačních podmínek. Položení „palubovky“ nebylo
zaneseno v projektové dokumentaci pro 1.etapu. Bude soutěžena samostatně, aby měla požadovanou
kvalitu, což byl požadavek sportovních oddílů ve městě. Vybudování hlediště je v zadání pro 2.etapu.
2. etapa výstavby by měla být zafinancována z rozpočtu Města a z poskytnutého úvěru. Celkové
náklady jsou vyčísleny na 78 mil. Kč včetně DPH. V roce 2017 nebude nutné profinancovat celou
částku, předpokládá se 50 mil.Kč a cca 3 miliony Kč by měla stát palubovka. Předpoklad dokončení
2.etapy je březen 2018.
Dle dotazů externích zájemců na možnost případného využití haly je preferováno i vybudování
zázemí v podobě ubytovny a šaten.
Zástupci jednotlivých sportů, kteří jsou členy sportovní komise na dnešním zasedání jednomyslně
podpořili výstavbu a dokončení 2.etapy haly v současném návrhu tak, jak bylo zadáno v projektové
dokumentaci pro výběrové řízení na jejího dodavatele. To znamená se zázemím pro sportovce,
trenéry, diváky, atd.. S předpokládanou ubytovací kapacitou, která umožní lepší obsazenost haly
sportovci v mimosezónních měsících.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise bude ještě upřesněno.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Sportovní komise vyjadřuje RM podporu výstavby 2.etapy sportovní haly včetně zázemí
a s ubytováním tak, jak je zaneseno v projektové dokumentaci.

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jiří Kukla a Jan Třískala
Datum: 21.4.2017

