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Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise sportovní
23.4.2018
J. Třískala, J. Kukla, M. Hruška, R. Hanuš, J. Němeček, Z Hadrovský, M. Lhoťan
K. Fialová, K. Ptáček, V. Šnajdr, A.Salák,, F. Nedvěd, T. Morawski
Zápis: L. Krulišová

Host:

pan místostarosta Karel Koubský st.
J. Aufrecht, P. Kratochvíl – TJ Sokol Kutná Hora

Omluveni:

Z Hadrovský, J Králik, M. Procházka,

Neomluveni:

T. Pilc

Člen RM:
Příští jednání:

září 2018

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis sportovní komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Na základě výzvy členů SK byli na toto jednání přizváni zástupci TJ Sokol Kutná Hora pan Julius
Aufrecht a pan Petr Kratochvíl, aby vzájemně prodiskutovali problematiku hospodaření TJ Sokol.
Město Kutná Hora každoročně přiděluje do rozpočtu TJ Sokol Kutná Hora částku 350 tis. Kč na
pokrytí nákladů vynaložených na spotřebu energií. V roce 2017 ZM schválilo navíc poskytnutí
mimořádné neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč, neboť se výše jmenovaná organizace dostala do
tíživé finanční situace, kdy neuhrazené faktury za energie posledního čtvrtletí roku 2016 pokryla
finančními prostředky roku 2017 a tímto nemohla zajistit další činnost TJ.
pan Kukla sdělil, že v následujícím období už ZM podobnou žádost nehodlá podpořit.
pan Aufrecht – hovořil k problematice Sokola. Celkové výdaje na provoz činí ročně 1 300 000,-,
z toho 600 000,- jsou výdaje na energie. Příjmy Sokola činí výnosy z pronájmů, dotace MŠMT 100
tis.Kč (prostřednictvím Sokolské župy) a z příspěvků členů 200 tis.Kč. Členské příspěvky dospělých
činí 1500,- Kč/osobu, dětí 1000,- Kč/osobu. Oddíl basketbalu navíc od každého člena vybírá 1250,Kč/os. Doprava na zápasy se uskutečňuje vlastními vozidly. TJ Sokol má 230 členů, z toho 80
mládeže. Kromě oddílu stolního tenisu, basketbalu, karate se 40 – 50 členů věnuje všestrannosti.
Jedná se o cvičení žen, mužů, dorostenců, rodičů s dětmi, zdravotní cvičení seniorů a seniorek, silový
trojboj a boulderingová stěna. Prostory Sokola též ke svým setkáním využívá tzv. „věrná garda“, což
jsou staří členové Sokola.
Velkým problémem je provozování dvou sokoloven, které vyžadují nutné opravy, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků ze strany Sokolské župy je není možné realizovat. V současné době
je veškerá pozornost směřována na Všesokolský slet. Cvičitelé prakticky provozují svoji činnost
zdarma.
TJ Sokol disponuje čtyřmi volnými kancelářemi, které jsou k pronájmu, avšak o tyto prostory není ze
strany veřejnosti žádný zájem.

Otázky k zástupcům TJ Sokol Kutná Hora:
p.Třískala: 1. Jaká je naplněnost tělocvičen?
2. Využívají tělocvičnu i školy?
3. Jaká je číselná statistika oddílů?
4. Jaká je další vize oddílu basketbalu?
5. Počítá se s využitím nové sportovní haly?
6. Jaké jsou příjmy TJ Sokol?
p.Nedvěd: 7. Došlo k oslovení i jiného dodavatele energie?
p. Kukla: 8. Jedná se eventuálně o prodeji majetku Sokola? V minulosti byl vznesen návrh oddílu
házené odkoupit házenkářské hřiště na pozemku, který je v majetku Sokola a žádost byla zamítnuta.
p. Ptáček: 9. Jaká je výše nájmu házenkářského hřiště? Házenkáři zhodnocují hřiště bez možnosti
využít dotace, neboť leží na cizím pozemku.
Odpověď:
1. Naplněnost od 16.00 hod. odpoledne, v dopoledních hodinách prakticky bez využití – není zájem.
Pronájmy činí odhadem 180 tis.Kč/rok. Nepravidelně je jedna z tělocvičen za účelem dalšího zisku
pronajímána na textilní trhy, a to na úkor tréninků stolního tenisu.
2. Mezi školami není z finančních ani z časových důvodů o využití prostor zájem, pouze ZŠ Žižkov
využívá na jeden zájmový kroužek.
3. Číselná statistika: 230 členů, z toho 80 mládeže.
Basketbal 25
Stolní tenis 15
Karate 11
Všestrannost 50
Ostatní (silový trojboj, boulderig a stará garda) 129
Pozn. telefonicky ověřeno s panem Kratochvílem, který vyžádal od trenérů aktualizaci číselné
statistiky jednotlivých oddílů – po dodání oznámí pí Krulišové.
4. I přes pravidelné nábory není velký zájem
5. Záleží na financích, oslovují sponzory, to je velký problém, mistrovská utkání například odhadem
vyjdou na 10tis.Kč za sobotu a neděli.
6. Příjmy z pronájmů, dotace z MŠMT prostřednictvím župy (100tis.), členské přísp. (200 tis.)
7. Ano, nejlépe vychází Innogy.
8. Vize Sokolské župy je neprodávat vlastní majetek. Pokud by nabídka nebyla výhodná, ztráta
majetku na úkor úhrady energie by byla neefektivní. Zamítnutí žádosti odprodeje pan Kratochvíl
ověří.
9. Nájem házenkářům činí částku 25tis./rok včetně energií.
Na závěr diskuse pan Aufrecht poděkoval městu za vstřícnost a podporu, která byla dosud TJ Sokol
poskytnuta.
Sportovní hala – p. Kukla informoval o nové sportovní hale, všechny zúčastněné členy pozval na její
slavnostní otevření dne 3.5.2018.
Závěr: SK požaduje předložit hospodaření TJ Sokol Kutná Hora za rok 2016 a 2017 a zároveň
předání vize spolupráce s Městem Kutná Hora a s městskými organizacemi.
Příští jednání sportovní komise
Příští jednání sportovní komise se uskuteční v září 2018 v zasedací místnosti městského úřadu,
Václavské nám. č.p.182. Datum a čas bude domluven dodatečně.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
SK doporučuje RM neposkytovat další navýšení, které by bylo nad rámec již přidělených finančních
prostředků.

4) Reakce rady města :

Zapsala : L.Krulišová
Elektronicky ověřil : Jan Třískala
Datum: 25.4.2018

