
Zápis	z	jednání	sportovní		komise	konané	dne	11.11.2015	
 

Přítomni:	
Předseda:  Mgr. Karel Hlava 

  Bedřich Novotný 

  Bc. Martin Mlynář 

  Pavel Musil 

  Antonín Vyšohlíd 

Omluveni:		 	
Jiří Hlava, Jarmila Hejtmanská, Jan Saňák 

Program	jednání:	
Projednání podnětů z RM: 

1) Analýza možností vybudování dochlazování ledové plochy – pohled na aktuální 
možnosti a varianty řešení, praktičnost a využitelnost (varianty zpracovává odbor 
VTS) 

2) Možnost vybudování skateparku/ případně jiné využití v prostoru bývalého letního 
kina 

3) Možnosti vybudování prostoru pro Workout (venkovní jednoduchá posilovna, 
založena na posilování vahou vlastního těla) – kde, v jakém rozsahu, apod. 

Projednání:  

4) Informace ohledně discgolfového hřiště 
5) Výběrové řízení na osvětlení Sokolovny 
6) Sportovní areál – oprava sítí 

Jednání:	
Podněty z RM: 

1) K vybudování ledové plochy se sportovní komise staví kladně. Navrhuje pro příští 
konání sportovní komise účast vedoucího odboru VTS p. Čumu se seznámením 
s variantami řešení. 

2) Sportovní komise doporučuje oslovit firmu, která se zabývá budováním dětských 
hřišť. Tato firma by vypracovala zdarma nabídku a doporučila vhodné lokality pro 
sportovní hřiště, umístění sportovních prvků.  
Využití místa pro sportovní aktivitu – prostor bývalého letního kina by měla zvážit 
kompetentní osoba. 
Prověřit aktuálnost vydaného územního rozhodnutí na stavbu „obnova areálu 
fotbalového hřiště Králíky“ 



Obsah stavby: 
SO 01 – Příprava staveniště, hrubé terénní úpravy 
SO 02 - Tribuna 
SO 03 - Objekt fotbalového klubu 
 
Jinak si sportovní komise myslí, že by to byl vhodný prostor pro vybudování 
Workoutu (venkovní jednoduchá posilovna, založena na posilování vahou vlastního 
těla). Možnost užívání i pro fotbalisty v rámci tréninku.  

3) Prostory pro Workout mohou být v parku „u Střelnice“, u „Myslivecké chaty“.  
4) Pan K. Hlava nás informoval o jednání s p. Tomaškem, který souhlasí s umístěním 

discgolfového hřiště na pozemcích ve vlastnictví Města Králíky, které má firma ZEOS 
v pronájmu. 

5) Sportovní komise bude sledovat průběh výběrového řízení na osvětlení v 
„Sokolovně“. 

6) Sítě na sportovním areálu v západní části hřiště, jejich výměnu zahrnout do investic 
oprav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Večeřová 


