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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 8. 1. 2019 

Přítomni: Josef Slavíček (Pepa), Jan Veverka (Honza), František Buršík (Franta), Jakub Žvejkal 

(Jakub),  

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulých jednání výboru 

- Založení bankovního účtu oddílu – Z daňových důvodu není vhodné zakládat bankovní účet 

na fyzickou osobu. Petr Doležal je proti, chce využít současný účet. Pro přehlednost financí a 

flexibilitu při platbách, je jeden účet nevyhovující. Téma trvá 

- Doplnění organizační struktury. Zajistí přes Honzu Marek M. 

- Pozemky v areálu hřiště – z jednání se starostkou vzešlo, že město bude jednat s Vodenkou a 

Pepa s Kronusovými. Kronusovi souhlasí s převodem na město, ale za výměnu části pozemku 

města, kterou dnes využívají jako odstavnou plochu. 

 

2. Příprava dotace ze Středočeského kraje 

Středočeským krajem byla vyhlášena dotace z Fondu sportu a volného času. 

Výbor bude chtít podat žádost o neinvestiční dotaci v rámci tematického zadání „Podpora 

sportovních a volnočasových aktivit“. Maximální možná požadovaná částka je 200 tis. Kč a spoluúčast 

20%. Dotace bude žádána na brankářské výstroje, atletické cvičební pomůcky a mzdy trenérů. 

Přípravu žádosti zajistí Jakub. Pepa pošle rozpočet na výstroj a pomůcky. Termín podání žádosti je 23. 

1. 2020. 

 

3. Nabídky na studii areálu a modernizaci hřiště 

Byly předloženy nabídky od arch. Laciny a arch. Drobného. Obě nabídky obsahují studii na 

optimalizaci využitelnosti areálu, tak i projekt na rekonstrukci hrací plochy pro pozemní hokej, včetně 

nutných souvisejících prací (zajištění svahu, oprava opěrné zídky, kropení,...). Obě jsou cenově 

srovnatelné. Architekt Lacina má levnější studii areálu, ale o obdobnou částku vyšší cenu projektu na 

hřiště, kde ovšem uvažuje prakticky prováděcí dokumentaci na zajištění svahu pod Kronusovými. 

Pan arch. Lacina zapůsobil velice dobře na Honzu, který s ním jednal. Je vidět, že to není člověk jen od 

počítače, že je i praktik. Pozitivní dojmy z něj má i Franta, který ho zná přes stavební komisi města. 

Trochu se obáváme jeho pracovního vytížení, které sám i zdůrazňuje. Aby měl čas se tomu patřičně 

věnovat. 

Architekt Drobný vystupoval taky velice příjemně, byly znát jeho zkušenosti se sportovními areály, 

což je vidět i na jeho referencích a měl by to k nám samozřejmě blízko. Nicméně na něj máme 

doporučení jen od jednoho z možných dodavatelů "umělky".   

Oba požadují obdobné podklady, kde bude určitě potřeba uvažovat, že se bude muset objednat 

geometrické zaměření areálu a ani jeden neřeší zdroj vody pro kropení. To znamená, že se bude 

muset objednat nějaký průzkum stávající studny a téměř s jistotou pak její následné prohloubení a 

vystrojení. To vše bude samozřejmě něco stát. 

Tyto informace pošle Honza starostce, pro určení dalšího postupu. 
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Aby bylo možné zadat vybranému projektantovi jasné zadání pro projekt hřiště, bude v nejbližší době 

nutné, aby se členové výboru seznámili s možnými typy umělých povrchů. Například v Liticích a na 

jiných sportovních areálech. Termín v Liticích domluví Honza. 

 

4. Memorandum z ČSPH 

Na trenéry a zástupce výboru bylo z Českého svazu Pozemního hokeje doručeno memorandum 

„Bezpečné Sportovní prostředí“. Jde o formální oznámení představující program za bezpečnější 

prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet.  

 

5. Reklamace osvětleni 

Před Vánocemi bylo zjištěno, že několik světel nad hrací plochou nesvítí. Franta zajistí podání 

reklamace dodavatelské firmě. 

 

6. Cyklostezka 

Byly zahájeny práce na cyklostezce, která povede podél hřiště pozemního hokeje a tím dojde ke 

zpevnění břehu a zamezení jeho dalšímu ujíždění do potoka. Přístup na staveniště bude z druhého 

břehu potoka, který bude po dobu realizace zatrubněn. 

Postup prací stavební firmy budou kontrolovat Honza nebo Franta. 

 

Zapsal: Jakub + Honza 


